
 

 

 
 

ประกาศเทศบาลต าบลบ้านท่าหลวง 
เร่ือง  รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งต้ังพนักงานเทศบาลสายงานประเภททั่วไปให้ด ารงต าแหน่ง 

สายงานประเภทวิชาการ ในต าแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับปฏิบัติการ 

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

ด้วยเทศบาลต าบลบ้านท่าหลวง อ าเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี จะด าเนินการสอบคัดเลือกเพื่อ
แต่งต้ังพนักงานเทศบาลต าแหน่งประเภทท่ัวไปให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ในต าแหน่ง นักป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ระดับปฏิบัติการ 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ 81 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลพบุรี  
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2545 ประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลพบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกส าหรับพนักงาน
เทศบาล พ.ศ. 2557 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2557 และประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง 
มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับการคัดเลือก พ.ศ. 2560 ลงวันท่ี 29 มีนาคม 2560 จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก
พนักงานเทศบาลสายงานท่ัวไปให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ของเทศบาลต าบลบ้านท่าหลวง  ดังนี้ 

1. ต าแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
ต าแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ  จ านวน 1 อัตรา 
 

2. หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  และความรู้ความสามารถที่ต้องการ   
2.1 หน้าท่ีความรับผิดชอบหลักของต าแหน่ง ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ี

จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง เป็นไปตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งท่ี ก.ท.  ก าหนด  ตามเอกสารหมายเลข 1  
ท้ายประกาศ 

2.2 ผู้สมัครสอบคัดเลือกต าแหน่งใด จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งท่ี ก.ท. ก าหนดในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งท่ีจะแต่งต้ังในวันรับสมัคร และคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ
เข้ารับการสอบคัดเลือกในแต่ละต าแหน่ง  ตามเอกสารหมายเลข 2 ท้ายประกาศ 
 

3. การสมัครสอบคัดเลือกและสถานที่รับสมัคร 
การสมัครสอบคัดเลือก ผู้ท่ีจะสมัครสอบคัดเลือกจะต้องยื่นใบสมัครและเอกสารต่างๆ ตามท่ี

คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ ก าหนดด้วยตนเอง ต้ังแต่วันที่  27 มีนาคม ถึงวันที่ 12 เมษายน 2566  
ในวันและเวลาราชการ ได้ท่ีงานการเจ้าหน้าท่ี ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลบ้านท่าหลวง อ าเภอท่าหลวง
จังหวัดลพบุรี  โทร.036-497217 ต่อ 22 โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนในวันรับสมัครสอบคัดเลือก
ตามประกาศนี้ 
 

/4.  เอกสารและหลักฐาน... 
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4. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าท่ีรับสมัครสอบคัดเลือก 

พร้อมด้วยหลักฐานซึ่งผู้สมัครได้รับรองส าเนาถูกต้องและลงลายมือช่ือก ากับไว้ในเอกสารทุกฉบับในวันรับสมัคร 
ดังต่อไปนี้ 

4.1  ใบสมัคร พร้อมรูปถ่ายชุดข้าราชการหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาด า   
ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 3 รูป ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน โดยเขียนช่ือตัว ช่ือสกุล หลังรูปถ่ายด้วยตนเองตาม 
 เอกสารหมายเลข  3  ท้ายประกาศ 

4.2  ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกไว้ไม่เกิน  1  เดือน นับต้ังแต่วันออกใบรับรองแพทย์จนถึงวัน
รับสมัคร จ านวน 1 ฉบับ 

4.3 ส าเนาประวัติพนักงานเทศบาลของผู้สมัครฯ พร้อมรับรองส าเนาทุกหน้า จ านวน  1  ชุด 
4.4   ส าเนาบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ (พนักงานเทศบาล) จ านวน 1 ฉบับ พร้อมรับรอง

ส าเนาทุกฉบับ (ถ่ายด้านหน้าและด้านหลังของบัตรในใบเดียวกัน) 
4.5 ส าเนาปริญญาบัตรและส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Record)  ท่ี

ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งท่ี ก.ท. ก าหนด อย่างละ 1 ชุด  ส าหรับผู้ท่ี
ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี ให้ใช้ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียนระดับปริญญาตรี 
ควบคู่กับส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียนระดับ ปวท. ปวส. หรืออนุปริญญาด้วย ส าหรับหลักฐานการศึกษา
ดังกล่าวเป็นภาษาต่างประเทศ ให้แนบฉบับท่ีแปลเป็นภาษาไทยมาด้วย 

4.6  หนังสือรับรองจากนายกเทศมนตรีต้นสังกัด อนุญาตให้สมัครสอบคัดเลือกตาม 
เอกสารหมายเลข  4  ท้ายประกาศ 

4.7 ส าเนาหลักฐานอื่นๆ  เช่น  ใบส าคัญการสมรส ใบเปล่ียนช่ือตัว – ช่ือสกุล (ถ้ามี)  
พร้อมรับรองส าเนาทุกฉบับ 

ส าหรับการรับสมัครสอบคัดเลือกในครั้งนี้ ให้ผู้สมัครสอบคัดเลือกตรวจสอบและรับรอง
ตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก  หากภายหลังปรากฏว่า
ผู้สมัครรายใด มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามประกาศของ ก.ท. มติ ก.ท. หรือ ก.ท.จ.ลพบุรี  คณะกรรมการสอบ
คัดเลือกจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกและไม่มีสิทธิได้รับการแต่งต้ังให้ด ารง
ต าแหน่งใดๆ 

5. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือก 
ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือกฯ เป็นจ านวน  200.- บาท 

(สองร้อยบาทถ้วน) ณ กองคลัง ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านท่าหลวง อ าเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี โดยเงิน 
ค่าสมัครนี้จะไม่คืนให้ผู้สมัครไม่ว่ากรณีใดๆ 

 
/6. หลักสูตร… 
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6. หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก 

หลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือกแบ่งออกเปน็ 3 ภาค ก าหนดคะแนนรวม 300 คะแนน 
แยกรายละเอียด  ดังนี้ 

ก. ความรู้ความสามารถท่ัวไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
ทดสอบความรู้ความสามารถและความคิดริเริ่ มในการก าหนดและปรับปรุงนโยบาย 

แผนงาน ระบบงานและการบริหารของส่วนราชการท่ีสังกัดและอื่นๆ ท่ีจ าเป็นส าหรับต าแหน่ง ตามแนวที่ระบุไว้ใน
มาตรฐานก าหนดต าแหน่งท้ังนี้ โดยวิธีสอบข้อเขียน (แบบปรนัย) รายละเอียดเนื้อหาวิชาตาม เอกสารหมายเลข  5  
ท้ายประกาศนี้ 

ข. ภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
ทดสอบความรู้ความสามารถในทางท่ีจะใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าท่ีโดยเฉพาะตามท่ี

ระบุไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง โดยวิธีสอบข้อเขียน (แบบปรนัย 100 คะแนน) รายละเอียดเนื้อหาวิชาตาม 
เอกสารหมายเลข  5 ท้ายประกาศนี้ 

ค. ภาคความรู้ความเหมาะสมกับต าแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
ประเมินบุคคลด้วยวิธีสัมภาษณ์ หรือประเมินตามเอกสารหรือวิธีการอื่นๆเพื่อพิจารณา

ความเหมาะสมกับต าแหน่งในด้านต่างๆ โดยมีแบบแสดงรายงานการให้คะแนนให้ชัดเจนในด้านความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงาน ด้านความประพฤติ และด้านคุณลักษณะอื่นๆ ท่ีจ าเป็นส าหรับต าแหน่ง  หรือด้าน
อื่นเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม เอกสารหมายเลข 5  ท้ายประกาศนี้ 

 
7. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ  วัน  เวลา  สถานที่สอบ  และระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

7.1 เทศบาลต าบลบ้านท่าหลวง จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบ และหมายเลขประจ าตัว
ผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก ก่อนวันสอบไม่น้อยกว่า ๑๐ วันท าการ ณ ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านท่าหลวง 
และเว็บไซต์เทศบาลต าบลบ้านท่าหลวง  www.banthaluang.go.th  พร้อม ท้ังแจ้งให้ ก.ท.จ.ท่ัวประเทศ และ
เทศบาลภายในเขตจังหวัดลพบุรีทราบ กรณีผู้สมัครสอบคัดเลือกไม่มี ช่ือเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ผู้สมัครสอบ
คัดเลือกผู้นั้นมีสิทธิท่ีจะยืนยันว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก โดยท าหนังสือถึง
นายกเทศมนตรี พร้อมเอกสารหลักฐานท่ีจะยืนยันว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ยื่นหนังสือและเอกสารดังกล่าว   
ได้ท่ีส านักปลัดเทศบาล ภายในวันท่ี 26 เมษายน 2566 ในเวลาราชการ หากพ้นก าหนดเวลาดังกล่าว ถือว่า
ผู้สมัครสอบคัดเลือกไม่ประสงค์จะให้เพิ่มรายช่ือแต่ประการใด และประกาศรายช่ือเพิ่มเติมในวันท่ี 28 มีนาคม 2566 

7.2 เทศบาลต าบลบ้านท่าหลวง โดยคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ จะประกาศก าหนด  
วัน เวลา และสถานท่ีสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ ให้ทราบภายหลัง ณ ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านท่าหลวง  
อ าเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี และเว็บไซต์เทศบาลต าบลบ้านท่าหลวง  www.banthaluang.go.th  

ท้ังนี้ หากคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ ตรวจพบในภายหลังว่าผู้สมัครสอบคัดเลือกผู้ใดมี
คุณสมบัติไม่ตรงตามก าหนด หรือเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ จะไม่ให้ผู้นั้นเข้ารับการสอบ
คัดเลือกหรือพิจารณาไม่ให้ผ่านการสอบคัดเลือก หรือถอนรายช่ือผู้นั้นออกจากบัญชีรายช่ือผู้ได้รับการสอบคัดเลือก 

 
/๘. การแต่งกาย… 
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  ๘. การแต่งกายในวันสอบคัดเลือก 
      ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกแต่งกายด้วยเครื่องแบบราชการปกติกากีคอพับแขนยาว 
เท่านั้น และให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกน าบัตรประจ าตัวพนักงานเทศบาลพร้อมบัตรประจ าตัวผู้เข้าสอบ 
ไปแสดงตัวในวันสอบคัดเลือกด้วย 

 
๙. เกณฑ์การตัดสินและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 
     ๙.๑ ผู้สอบคัดเลือกฯ  จะต้องผ่านเกณฑ์การสอบภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก.)  และ 

ภาคความรู้ ความสามารถท่ีใช้เฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ภาค ข.) ในแต่ละภาคไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 จึงจะเป็นผู้มีสิทธิ
สอบภาคความรู้ความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค.) และผู้สอบคัดเลือกต้องได้คะแนนรวมไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
จึงจะเป็นผู้มีสิทธิขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 

      ๙.๒ เมื่อได้ด าเนินการตามข้อ 9.1 เสร็จแล้ว คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ จะรายงานผล  
การสอบคัดเลือกต่อนายกเทศมนตรีต าบลบ้านท่าหลวง เพื่อประกาศรายช่ือผู้สอบคัดเลือกได้ 
 

๑๐.  กรณีมีการทุจริต 
  ในกรณีท่ีปรากฏว่ามีการทุจริต หรือส่อไปในทางทุจริตอันอาจท าให้เกิดความไม่เป็นธรรมใน

การสอบคัดเลือก คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ จะรายงานต่อนายกเทศมนตรีต าบลบ้านท่าหลวงทราบ  
เพื่อพิจารณาว่าจะสมควรยกเลิกการสอบคัดเลือกครั้งนั้นท้ังหมด หรือจะพิจารณายกเลิกการสอบภาคท่ีเกิดการ
ทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตตามแต่จะเห็นสมควร ถ้านายกเทศมนตรีต าบลบ้านท่าหลวง  ได้ยกเลิกการสอบ
คัดเลือกเฉพาะภาคใดแล้ว ก็ให้ด าเนินการสอบคัดเลือกเฉพาะภาคนั้นใหม่ ส าหรับผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต
หรือส่อไปในทางทุจริตไม่มีสิทธิเข้าสอบอีกต่อไป 

๑๑.    การประกาศผลการสอบคัดเลือกและข้ึนบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 
         ๑๐.๑ เทศบาลต าบลบ้านท่าหลวง จะประกาศรายช่ือผู้สอบคัดเลือกได้ โดยจัดท าบัญชี

รายช่ือผู้ท่ีผ่านการสอบคัดเลือกเรียงล าดับท่ีจากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงลงมาตามล าดับ ในกรณีท่ีมีผู้สอบได้คะแนน
รวมเท่ากัน  ให้ ผู้สอบไ ด้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่งมากกว่ า เป็น ผู้อยู่ ในล า ดับ ท่ี สูงกว่า  
ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนความความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่ง
มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับท่ีสูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ท่ีได้
คะแนนภาคความรู้ความสามารถท่ัวไปมากกว่าเป็นผู้ท่ีอยู่ในล าดับท่ีสูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถ
ท่ัวไปเท่ากัน ให้ผู้ท่ีได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับท่ีสูงกว่า 

  ๑๐.๒ เทศบาลต าบลบ้านท่าหลวง จะประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก จ านวน  
2 เท่าของอัตราว่างตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก โดยจะเรียกรายงานตัวผู้สอบคัดเลือกได้ล าดับ
ท่ี 1 ภายใน 30 วัน และเมื่อได้มีการบรรจุแต่งต้ังผู้สอบคัดเลือกได้ตามจ านวนอัตราว่างท่ีจะแต่งต้ังแล้ว บัญชี
ส ารองให้ยกเลิก 

 

 

/๑๒. การแต่งต้ัง… 
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๑๒.    การแต่งต้ังผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 
ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกในต าแหน่งใด จะได้รับการบรรจุและแต่งต้ัง ก็ต่อเมื่อได้รับความ

เห็นชอบแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งท่ีได้รับการสอบคัดเลือกจาก ก.ท.จ.ลพบุรีแล้ว เทศบาลจะด าเนินการ
แต่งต้ังผู้ท่ีได้รับการสอบคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งท่ีสอบคัดเลือกตามล าดับ และแจ้งนายกเทศมนตรีท่ีมีผู้
ผ่านการสอบคัดเลือกได้ออกค าส่ังให้พ้นจากต าแหน่งต่อไป 

 

จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  28  กุมภาพันธ์  2566 
 
 
 

(นายภิรมย์  ผดุงกล่ิน) 
นายกเทศมนตรีต าบลบ้านท่าหลวง 
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หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก และลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ของต าแหน่ง 
********************** 

 
ต าแหน่งประเภท   วิชาการ 
ชื่อสายงาน   ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ชื่อต าแหน่งในสายงาน  นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ระดับต าแหน่ง   ระดับปฏิบัติการ 
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก  
  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ท่ีต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการท างาน 
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
  โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 

๑. ด้านการปฏิบัติการ 
๑.๑ วางแผนด าเนินการ และปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย 

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๑.๒ ด าเนินการระงับอัคคีภัย และภัยพิบัติอื่นๆ ท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบตามท่ีร้องขอ

กู้ภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัย เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยได้อย่างรวดเร็ว และเกิดความเสียหายน้อยท่ีสุด 
๑.๓ ตรวจตรา ตรวจสอบสภาพอาคารและพื้นท่ีท่ีมีความเส่ียง เพื่อป้องกันอัคคีภัยและภัย

พิบัติอื่นๆ ท่ีจะเกิดขึ้นในเขตพื้นท่ีเพื่อด าเนินการป้องกันเชิงรุกก่อนเกิดเหตุการณ์ 
๑.๔ ควบคุม ดูแลรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ ตลอดจนยานพาหนะต่างๆ เพื่อให้อยู่ในสภาพ

พร้อมท่ีจะปฏิบัติงานได้ทุกโอกาส 
๑.๕ ส ารวจแหล่งน้ า เส้นทางจราจร แหล่งชุมชนต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการป้องกันและ

ระบบอัคคีภัย 
๑.๖ ตรวจสอบและวิเคราะห์สาเหตุการเกิดสาธารณภัย ในเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ี

รุนแรง เพื่อสรุปหาสาเหตุ และจัดท ารายงาน  
๑.๗ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยงานด้านวิชาการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อ

ก าหนดกลไก หลักเกณฑ์ และนโยบายต่างๆ ในการด าเนินการป้องกันและระงับอัคคีภัยและพิบัติอื่นๆ 

  ๒. ด้านการวางแผน 
   ๒.๑ วางแผนการด าเนินการ จัดท าแผนแม่บท เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   ๒.๒ วางแผนการท างานท่ีรับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงาน
หรือส่วนราชการ หรือโครงการ เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

 
   /๓. ด้านการ... 
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  ๓. ด้านการประสานงาน 
   ๓.๑ ประสานการท างานร่วมกันท้ังภายในและภายนอกทีมงาน หน่วยงานหรือส่วน
ราชการ เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีก าหนดไว้ 
   ๓.๒ ช้ีแจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 

  ๔. ด้านการบริการ   

ให้บริการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่ประชาชน หน่วยงานหรือส่วนราชการ หรือ
เอกชนต่างๆ 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง เคมี

กฎหมาย รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธา 
วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม ส่ิงแวดล้อม สถาปัตยกรรม ก่อสร้าง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมความปลอดภัยการ
จัดการสาธารณภัย หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นท่ี ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งนี้ได้ 

2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทาง เคมี
กฎหมาย รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธา 
วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม ส่ิงแวดล้อม สถาปัตยกรรม ก่อสร้าง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมความปลอดภัย การ
จัดการสาธารณภัย หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นท่ี ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งนี้ได้ 

3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทาง เคมี 
กฎหมาย รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธา 
วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม ส่ิงแวดล้อม สถาปัตยกรรม ก่อสร้าง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมความปลอดภัย การ
จัดการสาธารณภัย หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นท่ี ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
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บัญชีรายชื่อต าแหน่งที่จะสอบคัดเลือกและคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก 
แนบท้ายประกาศเทศบาลต าบลบ้านท่าหลวง  ลงวันที่  28  กุมภาพันธ์  2565 

 
ต าแหน่ง คุณสมบัติ 

 

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ปฏิบัติการ/ช านาญการ 

1. เป็นพนักงานเทศบาลซึ่งด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารง
ต าแหน่งในสายงานเริ่มต้นจากระดับ 1 หรือสายงาน
เริ่มต้นจากระดับ 2 และต าแหน่งประเภทท่ัวไป โดย
ต้องมีระยะเวลารวมกันไม่น้อยกว่า 2 ปี 
2.  มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งท่ีจะแต่งต้ังตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งและ 
3.  ได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่าอัตราเงินเดือนท่ีใช้ในการ
บรรจุและแต่ง ต้ังบุคคลเป็นพนักงานเทศบาลใน
ต าแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ (ไม่ต่ ากว่า  
15,060  บาท) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารหมายเลข  3 
ล าดับท่ีสมัคร......................... 

ใบสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งต้ังพนักงานเทศบาลต าแหน่งประเภทท่ัวไป 
                            เป็นต าแหน่งประเภทวิชาการ 

                              ของเทศบาลต าบลบ้านท่าหลวง อ าเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี 
                           ต าแหน่ง  นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ 

                                ********************** 
 
   เรียน   คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ 
  ด้วยข้าพเจ้าประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งต้ังเป็นพนักงานเทศบาลในต าแหน่ง    
   ประเภทวิชาการ ต าแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ สังกัดเทศบาลต าบลบ้านท่าหลวง    
   อ าเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี จึงขอแจ้งรายละเอียดของข้าพเจ้ามาเพื่อประกอบการพิจารณา 

1. ชื่อ – สกุล .............................................................................................................................................. 
2. เพศ   ชาย    หญิง 
3. เกิดวันที่..................เดือน...........................พ.ศ....................อายุปัจจุบัน....................ปี................เดือน 
4. วันที่เข้ารับราชการ..............เดือน....................พ.ศ.............. รวมอายุราชการ.............ปี...............เดือน 
5. วันเกษียณอายุราชการ.............เดือน....................พ.ศ....................... 
6. ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง ...............................................................................ระดับ................................... 

เงินเดือน ............................................บาท  งาน.................................กอง/ฝ่าย..................................... 
ส่วน/ส านัก....................................................เทศบาล............................................................................. 
อ าเภอ................................................. จังหวัด.....................................โทรศัพท์...................................... 
โทรสาร............................................... e-mail………………………….……………………………………….…………. 

7. สถานที่ติดต่อ 
ท่ีอยู่ปัจจุบันสามารถติดต่อได้สะดวก  บ้านเลขท่ี..........................................ซอย/ตรอก........................ 
ถนน .............................  แขวง/ต าบล..........................................เขต/อ าเภอ........................................ 
จังหวัด ........................................รหัสไปรษณีย์............................โทรศัพท์ ........................................... 
โทรสาร .............................................  e-mail……………………………………………………………………….…… 

8. สถานภาพครอบครัว 
  โสด    สมรส    อื่นๆ 
ช่ือคู่สมรส..............................................สกุล.......................................อาชีพ........................................... 
ข้อมูลเกี่ยวกับบุตร/ธิดา 
  ไม่มีบุตร/ธิดา    มีบุตร/ธิดา  จ านวน................คน (ชาย........คน หญิง........คน) 

9. ประวัติสุขภาพ  (พร้อมใบรับรองแพทย์ท่ีออกไว้ไม่เกิน 1 เดือน นับถึงวันรับสมัคร) 
เป็นโรค

เหล่านี้หรือไม่ 
ความดัน
โลหิตสูง 

หัวใจ เบาหวาน ไต ไมเกรน อื่นๆ 

เป็น       
ไม่เป็น       

/10. วุฒิการศึกษา... 

รูปถ่าย 

ขนาด 1  น้ิว 
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10. วุฒิการศึกษาที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  (ระบุวุฒิท่ีได้รับทุกวุฒิ) 

วุฒิการศึกษา 
ระดับการศึกษา สาขา สถาบัน ประเทศ ปีท่ีส าเร็จ

การศึกษา 
การได้รับ

ทุน 
ปริญญาตร ี      
ปริญญาโท      
ปริญญาเอก      
การศึกษาระดับอื่นๆ
ท่ีส าคัญ 

     

                                    
11. ประวัติการรับราชการ (ระบุข้อมูลเฉพาะการบรรจุและแต่งต้ัง และการเปล่ียนแปลงระดับ ต าแหน่งสายงาน 

หรือการโอน เท่านั้น) 
วัน/เดือน/ป ี

ท่ีได้รับการแต่งต้ัง 
ต าแหน่ง ระดับ สังกัด รวมเวลาด ารง

ต าแหน่ง 
     
     
     
     
     
 

12.  ประวัติการฝึกอบรม  (ระบุข้อมูลเฉพาะหลักสูตรส าคัญฯ) 
หลักสูตรท่ีอบรม 

ช่ือหลักสูตร/การอบรมอื่นๆ หน่วยงานท่ีจัด สถานท่ีอบรม ช่วงเวลา ทุนการ
อบรม 

     
     
     
     

 
13.   ประวัติการศึกษาดูงาน  (ระบุข้อมูลเฉพาะท่ีส าคัญฯ) 

วัน/เดือน/ป ี
ท่ีเข้าศึกษาดูงาน 

เรื่องศึกษาดูงาน สถานท่ี/หน่วยงานท่ีจัด ทุนการดู
งาน 

    
    
    

  /14.การปฏิบัติงาน... 
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14.   การปฏิบัติงานพิเศษ 

เรื่อง สถานท่ีปฏิบัติงาน ระยะเวลาปฏิบัติงาน ผลส าเร็จ 
    
    

    
 

15.   ความสามารถพิเศษอื่นๆ 
  ภาษาอังกฤษ......................................................................................................................................... 
  คอมพิวเตอร์.......................................................................................................................................... 
  อื่นๆ (โปรดระบุ) .................................................................................................................................. 
 

16.   เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ 
………………….…………………………………………………………………………….…………………………………………….. 
………………………………………………………….…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………….………………………………….…………………………………………….. 

 
17.   ประวัติผลงานด้านการบริหาร วิชาการหรืออื่นๆ ที่ได้รับการยกย่อง 

วัน/เดือน/ป ี รางวัล/เกียรติคุณท่ีได้รับการยกย่อง ผลงาน สถานท่ี/ผู้มอบเกียรติคุณ 

    
    

    
 

18.   คุณลักษณะส่วนบุคคลอื่นๆ ของผู้สมัครที่เห็นว่าเด่น และเก่ียวข้องกับงาน 
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลท่ีได้แจ้งไว้ในใบสมัครนี้ เป็นความจริงและถูกต้องครบถ้วนทุกประการ และ

ข้าพเจ้าเป็น ผู้มี คุณสมบัติ ท่ีจะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกตามประกาศเทศบาลต าบลบ้านท่าหลวง  
ทุกประการ ท้ังนี้ หากตรวจสอบพบว่าข้าพเจ้าปิดบังข้อความหรือให้ข้อความท่ีไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง  หรือไม่
มีคุณสมบัติท่ีจะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก ให้ถือว่าข้าพเจ้าไม่มีสิทธิได้รับการสอบคัดเลือกในครั้งนี้ 
 

ลงลายมือช่ือผู้สมัคร................................................................ 
        (..................................................................) 
                                                                 ต าแหน่ง................................................................... 

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

/เฉพาะเจ้าหน้าท่ี...... 
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เฉพาะเจ้าหน้าท่ี 

หลักฐาน/คุณสมบัติ 
       ได้ตรวจสอบหลักฐานและ 
เอกสารการสมัครแล้ว 
(      )  ครบถ้วน 
(      )  ไม่ครบถ้วน เนื่องจาก 
............................................... 
………………………………………… 
 
 
 
ลงช่ือ............................................ 
(.................................................) 
        เจ้าหน้าท่ีรับสมัคร 

การช าระค่าสมัคร 
        ได้รับเงินค่าสมัครแล้ว 
จ านวน....................................บาท 
ตามใบเสร็จรับเงิน 
เล่มท่ี................................................. 
เลขท่ี................................................. 
ลงวันท่ี.............................................. 
 
 
 

ลงช่ือ............................................ 
(.................................................) 

ผู้รับเงิน 

 กลั่นกรองแล้ว 
ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว 
(     )  คุณสมบัติครบถ้วน 
(     )  คุณสมบัติไม่ครบถ้วน เนื่องจาก
................................................................ 
................................................................ 
 
 
 
 

ลงช่ือ............................................ 
(.................................................) 

เลขานุการคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ 
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หนังสือรับรองจากนายกเทศมนตรี 
อนุญาตให้พนักงานเทศบาลไปสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งต้ังพนักงานเทศบาล 

ต าแหน่งประเภทท่ัวไปเป็นต าแหน่งประเภทวิชาการ 
 

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

 
ข้าพเจ้า...................................................ต าแหน่งนายกเทศมนตรี เทศบาล..................................... 

อ าเภอ..................................จังหวัด.....................................อนุญาตให้……………….…………………………………………….. 
ซึ่งเป็นพนักงานเทศบาล ต าแหน่ง..........................................................................ระดับ............................................. 
ส านัก/กอง................................................เทศบาล...........................................................อ าเภอ................................. 
จังหวัด........................................สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกตามประกาศเทศบาล.................................................. 
เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งต้ังพนักงานเทศบาลต าแหน่งประเภทท่ัวไปให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ   
ของเทศบาล..................................................ในต าแหน่ง ..........................................................และยินยอมใหโ้อนไป 
แต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งได้ หากผ่านการสอบคัดเลือก 
 

 
ลงช่ือ......................................... 

                (.................................................) 
ต าแหน่ง  นายกเทศมนตรี............................... 
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หัวข้อและเนื้อหาท่ีใช้ในการออกข้อสอบ การสอบคัดเลือกเพื่อแต่งต้ังพนักงานเทศบาล 

สายงานประเภทท่ัวไปให้ด ารงต าแหน่งสายงานประเภทวิชาการ 
ในต าแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับปฏิบัติการ 

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

ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ทดสอบความรู้ความสามารถ
ทั่วไป โดยวิธีการสอบข้อเขียน (ปรนัย) ดังนี ้

เนื้อหาวิชาที่สอบ 
๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
๒. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
๓. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
๔. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
๕. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒

และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
๖. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
๗. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
๘. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
๙. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
๑๐. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
๑๑. ความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การปกครอง และการบริหาร 
๑๒. พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข.) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ทดสอบความรู้
ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน (ปรนัย) ดังนี้ 

เนื้อหาวิชาที่สอบ 
1. พระราชบัญญัติป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
2. พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ.2522 และแก้ไขเพิ่มเติม 
3. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 
4. กฎกระทรวงแรงงาน เรื่อง ก าหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและด าเนินการด้านความปลอดภัยอาชีว 

อนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 
5. พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
6. ความรู้เกี่ยวกับการด าเนินการและปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วาตภัย และภัยอื่นๆ 

การฟื้นฟูและบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย 
7. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2560 
8. กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องและนโยบายส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับต าแหน่งท่ีสมัครสอบ 

/ภาคความ… 
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ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค. ) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ด าเนินการโดยวิธีสัมภาษณ์
และประเมินบุคคล ดังนี้ 

วิธีสอบสัมภาษณ ์
-  ความรอบรู้ 50 คะแนน พิจารณาจากความรู้เกี่ยวกับงานในหน้าท่ีของต าแหน่งท่ีจะแต่งต้ัง กฎหมาย 

รัฐธรรมนูญ กฎหมายระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น กฎหมายก าหนดแผนและขั้นตอนกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับเทศบาล กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องในสายงานท่ีปฏิบัติรวมท้ังความรู้
เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันของเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 

- ปฏิภาณไหวพริบ 10 คะแนน พิจารณาจากความสามารถในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ปัญหาเฉพาะหน้า
รวมถึงความสามารถในการประสานงานส่วนอื่น 

- บุคลิกภาพ ท่าทีวาจา 10 คะแนน พิจารณาจากบุคลิกภาพ ลักษณะท่ีดีมีความเป็นผู้น า 
- ความสามารถ ประสบการณ์ 20 คะแนน 
- ความคิดริเร่ิม 10 คะแนน 

 
การประเมินบุคคล 
- ใช้แบบประเมินบุคคล เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งในด้านต่างๆตามท่ีก าหนดในแบบการ

ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่ง โดยน าผลการสัมภาษณ์และน าผลการประเมินของ
ผู้บังคับบัญชามาประกอบสัมภาษณ์ 

 
 

 


