ประกาศเทศบาลตาบลบ้านกอก
เรื่อง กาหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดารง
ตาแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติจากตาแหน่งประเภททั่วไปเป็นตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
ตาแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของเทศบาลตาบลบ้านกอก
...............................................................................
อาศัยอานาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2545 ประกอบมติที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ
สอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ ดารงตาแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติจากตาแหน่งประเภททั่วไปเป็น
ตาแหน่ งประเภทวิช าการ ระดั บ ปฏิ บั ติ การ ในการประชุ ม ครั้งที่ 2/๒๕61 เมื่อ วัน ที่ 27 เดื อน สิ งหาคม พ.ศ. ๒๕61
ณ ห้ องประชุ ม ส านั ก งานท้ องถิ่น จั งหวัด อุบ ลราชธานี ศาลากลางจั งหวัด อุบ ลราชธานี คณะกรรมการสอบคัด เลื อ กฯ
จึงกาหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ดังต่อไปนี้
ก. กาหนดวัน เวลาและสถานที่สอบ
วัน-เวลาสอบ
วิชาที่สอบ
สถานที่สอบ
วันที่ 14 กันยายน ๒๕61
เวลา ๐๙.๐๐ น.– ๑๐.๓๐ น.
เวลา ๑๐.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น.
เวลา ๑๓.0๐ น. เป็นต้นไป

ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)
ข้อสอบปรนัย ๑๐๐ ข้อ (๑๐๐ คะแนน)
ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง (ภาค ข.)
ข้อสอบปรนัย 60 ข้อ (60 คะแนน) ข้อสอบอัตนัย
2 ข้อ (4๐ คะแนน)
ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (๑๐๐ คะแนน)

ห้องประชุมสานักงาน
ท้องถิ่นจังหวัด
อุบลราชธานี ชั้น 2
ศาลากลางจังหวัด
อุบลราชธานี

ข. ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง
๑. การสอบคัดเลือก จะดาเนินการสอบตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตรและวิธีการสอบและหัวข้อ ที่แนบมาพร้อมนี้ และ
ให้ผู้เข้าสอบคัดเลือกปฏิบัติตามคาสั่ง ระเบียบ และวิธีการสอบตามที่กาหนดไว้
๒. ให้ผู้เข้าสอบคัดเลือกปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้
๒.๑ แต่งเครื่องแบบสีกากีคอพับ
๒.๒ ผู้เข้าสอบคัดเลือกจะต้องเตรียมปากกาสีน้าเงินหรือดา มาเพื่อใช้ในการทา ข้อสอบ
๒.๓ ต้องนาบัตรประจาตัวพนักงานส่วนตาบลและบัตรประจาตัวสอบ ไปในวันสอบคัดเลือก
เพื่อแสดงตน หากไม่มีบัตรดังกล่าว กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ประจาห้องสอบจะพิจารณาไม่อนุญาตให้
เข้าสอบก็ได้
๒.๔ ไปถึงสถานที่สอบก่อนกาหนดเวลาเข้าสอบในแต่ละวิชา และจะเข้าห้องสอบได้ก็
ต่อเมื่อได้รับคาสั่งหรือประกาศจากเจ้าหน้าที่คุมห้องสอบให้เข้าสอบได้ ผู้เข้าสอบคัดเลือกที่ไปถึงห้อง
สอบหลังจากที่ได้เริ่มสอบวิชาใดไปแล้ว ๓๐ นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบในวิชานั้น
๒.๕ ห้ามมิให้ผู้เข้าสอบคัดเลือกออกจากห้องสอบก่อน ๔๕ นาที นับแต่เริ่มให้ทาคาตอบ
๒.๖ ผู้เข้าสอบจะต้องนั่งสอบตามที่นั่งสอบและห้องสอบตามที่กาหนด ผู้ใดนั่งสอบผิดที่ในวิชาใดจะไม่ได้รับ
การตรวจให้คะแนนสาหรับวิชานั้น
๒.๗ ห้ามนาหนังสือ ตารา หรือเอกสารอื่นใดเข้าไปในห้องสอบ
๒.๘ ห้ามนาเครื่องคานวณ เครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ
/๒.๙ เมื่ออยู่ในห้องสอบ...

-2๒.๙ เมื่ออยู่ในห้องสอบ ต้องไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอื่นหรือบุคคลภายนอก และจะออกจาก
ห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ประจาห้องสอบแล้ว เท่านั้น
๒.๑๐ ไม่สูบบุหรี่ในห้องสอบ
๒.๑๑ ให้กรอกข้อความในกระดาษคาตอบให้ครบถ้วน เขียนเลขประจาตัวสอบ และชื่อ – นามสกุล
เฉพาะในที่ที่กาหนดให้เท่านั้น
๒.๑๒ เมื่ อจะส่ งกระดาษคาตอบ ให้ ตรวจสอบให้ แน่ นอนอีกครั้งหนึ่ง หากสงสั ยประการใด ให้
สอบถามกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ประจาห้องสอบ
๒.๑๓ เมื่อจะส่งกระดาษคาตอบก่อนหมดเวลาให้ยกมือขึ้น เพื่อให้กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ประจา
ห้องสอบทราบ ห้ามลุกจากที่นั่งไปส่งกระดาษคาตอบด้วยตนเอง
๒.๑๔ เมื่อหมดเวลาทาคาตอบในวิชาหนึ่งๆ จะมีสัญญาณแจ้งให้ทราบ ผู้เข้าสอบจะต้องหยุดทา
คาตอบทันที และต้องรอให้กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ประจาห้องสอบเก็บ กระดาษคาตอบและ
ข้อสอบคืนเสียก่อน จึงออกจากห้องสอบได้
๒.๑๕ ห้ามนาข้อสอบหรือกระดาษคาตอบที่เหลือไม่ได้ใช้ออกจากห้องสอบเป็นอันขาด
๒.๑๖ เมื่อออกจากห้องสอบแล้วต้องไม่ติดต่อหรือกระทาการใดๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังสอบอยู่
๒.๑๗ ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคาสั่งและคาแนะนาของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ประจาห้องสอบ
โดยเคร่งครัด ผู้ใดฝ่าฝืนระเบียบและวิธีการสอบคัดเลือกนี้ หรือทุจริต หรือพยายามทุจริตใน
การสอบ คณะกรรมการสอบคัดเลือกอาจพิจารณาสั่งไม่ให้ตรวจคาตอบเฉพาะวิชาใดวิชาหนึ่ง
หรือทุกวิชาก็ได้
ค. การสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)
๑. ผู้ส มัครสอบต้องเข้าสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้
เฉพาะ ตาแหน่งก่อน จึงจะมีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสม กับตาแหน่ง(สอบสัมภาษณ์)
๒. ให้ผู้เข้ารับการสอบไปถึงสถานที่สอบตามวัน เวลา สถานที่ที่กาหนด ผู้ใดไปถึง ที่สถานที่สอบ
ภายหลังที่ได้ดาเนินการสอบไปแล้วกรรมการหรือเจ้าหน้าที่อาจพิจารณาไม่ให้เข้ารับการสอบได้
๓. ให้ไปรายงานตัวเพื่อรับฟังคาชี้แจงตามเวลาที่กาหนด โดยต้องแสดงบัตรประจาตัว
เจ้าหน้าที่ของรัฐและบัตรประจาตัวผู้สมัครในการรายงานตัว
๔. รอการสอบ ณ สถานที่ที่กรรมการหรือเจ้าหน้าที่จัดไว้ให้
๕. คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ จะจัดให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบ เข้ารับการสอบตามลาดับ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

(นายไพบูลย์ วนะลุน)
ประธานคณะกรรมการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาล
ให้ดารงตาแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติจากตาแหน่งประเภททั่วไป
เป็นตาแหน่งประเภทวิชาการ

-3เอกสารแนบท้ายประกาศเทศบาลตาบลบ้านกอก ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2561
ตาแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติการ
หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก
หลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือก กาหนดคะแนนรวม 300 คะแนน แยกรายละเอียด ดังนี้
1.1 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) คะแนนเต็ม 100 คะแนน
เป็นการทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียน (แบบปรนัย) โดยคานึงถึงระดับความสามารถที่ต้องการตามระดับตาแหน่ง
ดังนี้
ระเบียบและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
1. วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) เป็นการทดสอบความรู้พื้นฐานที่
เกี่ยวกับกฏหมายในการปฏิบัติราชการ ในเรืองดังต่อไปนี้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560
1.1 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
1.2 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
1.3 พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542
1.5 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
1.6 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
1.7 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
1.8 ความสามารถในการวิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมืองเศรษฐกิจหรือสังคมเช่นหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงโมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0 หรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12
เป็นต้น
1.9 พระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
1.10 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2559

-4ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง (ภาค ข.)
ให้ทดสอบความรู้ความสามารถในทางที่จะใช้การปฏิบัติงานในหน้าที่โดยเฉพาะตามที่ระบุใว้ในมาตรฐานกาหนด
ตาแหน่ง โดยวิธีสอบข้อเขียน ( แบบปรนัย 60 คะแนน ) (แบบอัตนัย 40 คะแนน)
(1) ตาแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
ที่

ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

1

พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

2

พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

3

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย)

4

กฎกระทรวงแรงงาน เรื่ อ งก าหนดมาตรฐานในการบริห ารจั ด การและด าเนิ น การด้ า นความปลอดภั ย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.2555
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556
และที่แก้ไขเพิ่มเติม

5
6

ความรู้เกี่ยวกับการดาเนินการและปฏิบัติการเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเช่นการสารวจ
ตรวจตราเพื่อป้องกันและระงับอัคคีภัย การป้องกันและบรรเทาอันตรายจากอุทกภัย วาตภัย และภัยอื่นๆ
การฟื้นฟูและบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย เป็นต้น

7

ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตาแหน่งที่สมัครสอบ

