
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลนครนครศรธีรรมราช 
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกเพ่ือเปล่ียนสายงานผู�ปฏิบัติเป!นสายงานผู�บริหาร 

----------------------------------------------- 
  ด�วยเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จะ
ดําเนินการสอบคัดเลือกเพ่ือเปลี่ยนสายงานผู�ปฏิบัติเป&นสายงานผู�บริหาร จํานวน 3 ตําแหน)ง  ฉะนั้น อาศัยอํานาจ
ตามความในข�อ 45 (3) และ ข�อ 81 แห)งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราชเรื่อง  
หลักเกณฑ6และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2545 และฉบับท่ี
แก�ไขเพ่ิมเติม จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก ดังนี้ 
 

1. ตําแหน(งท่ีรับสมัครสอบคัดเลือก 
1.1 หัวหน�าฝ>ายควบคุมอาคารและผังเมือง (นักบริหารงานช)าง 7) จํานวน  1 อัตรา 
1.2หัวหน�าฝ>ายแผนงานและงบประมาณ (นักบริหารงานท่ัวไป 7) จํานวน  1 อัตรา 
1.3หัวหน�าฝ>ายสถิติการคลัง (นักบริหารงานการคลัง 6)  จํานวน  1 อัตรา 
  

2.  หน�าท่ีความรับผิดชอบของตําแหน(ง ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ และคุณสมบัติของผู�สมัคร     
2.1 หน�าท่ีความรับผิดชอบ ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ เป&นไปตามมาตรฐานกําหนดตําแหน)งท่ี ก.ท.

กําหนด 
2.2 ผู�สมัครสอบคัดเลือกตําแหน)งใด จะต�องเป&นผู�มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ

ตําแหน)งท่ี ก.ท.กําหนดในมาตรฐานกําหนดตําแหน)งท่ีจะแต)งต้ังในวันรับสมัคร และคุณสมบัติของผู�มีสิทธิเข�ารับ
การสอบคัดเลือกในแต)ละตําแหน)ง(ตามเอกสารหมายเลข 1 ท�ายประกาศฯ) 

 

 3. การรับสมัครสอบคัดเลือกและสถานท่ีรับสมัครสอบ 
3.1 การสมัครสอบคัดเลือก ผู�ท่ีจะสมัครสอบคัดเลือก จะต�องยื่นใบสมัครสอบคัดเลือก(ตาม

เอกสารหมายเลข 2ท�ายประกาศฯ) และเอกสารต)างๆ ตามท่ีคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ กําหนดด�วยตนเอง  
ตั้งแต(วันท่ี 22 กรกฎาคม 2558 ถึงวันท่ี 7 สิงหาคม 2558ในวันและเวลาราชการ  ได�ท่ีงานการเจ�าหน�าท่ี  
สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช       
โทร. 0 7534 2880-2 ต)อ 128 

3.2 ผู�สมัครสอบคัดเลือก มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกได�เพียงตําแหน)งเดียว หากภายหลังปรากฏว)า
ผู�สมัครสอบคัดเลือกยื่นใบสมัครสอบคัดเลือกไว�หลายตําแหน)ง จะพิจารณาให�มีสิทธิเข�ารับการสอบคัดเลือกได�ใน
ตําแหน)งท่ีได�สมัครไว�ก)อนแล�วเพียงตําแหน)งเดียวเท)านั้น  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                     4. เอกสารและหลักฐานท่ีจะต�องย่ืนพร�อมใบสมัคร 
 ผู�ประสงค6จะสมัครสอบคัดเลือก ให�ยื่นเอกสารและหลักฐานด�วยตนเองต)อเจ�าหน�าท่ีรับ

สมัครสอบคัดเลือก พร�อมรับรองสําเนาถูกต�องและลงลายมือชื่อกํากับไว�ในเอกสารทุกฉบับในวันสมัคร ดังต)อไปนี้ 
4.1  ใบสมัคร พร�อมรูปถ)ายชุดข�าราชการหน�าตรงไม)สวมหมวก และไม)ใส)แว)นตาดํา ขนาด 

1 นิ้ว จํานวน  3 รูป  ถ)ายครั้งเดียวกันไม)เกิน 6  เดือน โดยเขียนชื่อตัว ชื่อสกุล หลังรูปถ)ายด�วยตนเอง(ตามเอกสาร
หมายเลข 2 ท�ายประกาศฯ นี้) 

4.2  ใบรับรองแพทย6 ซ่ึงออกไว�ไม)เกิน 1 เดือน (นับถึงวันรับสมัคร) 
4.3  สําเนาบัตรประวัติพนักงานเทศบาลของผู�สมัครฯ พร�อมรับรองสําเนาทุกหน�า จํานวน 

1 ชุด 
4.4  สําเนาบัตรประจําตัวเจ�าหน�าท่ีของรัฐ(พนักงานเทศบาล) จํานวน 1 ฉบับ พร�อม

รับรองสําเนาทุกฉบับ (ถ)ายด�านหน�าและด�านหลังของบัตรในใบเดียวกัน) 
4.5  สําเนาวุฒิการศึกษาและสําเนาผลการศึกษา(Transcript) ท่ีตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ

สําหรับตําแหน)งตามมาตรฐานกําหนดตําแหน)งท่ี ก.ท. หรือ ก.ท. (เดิม) กําหนด  อย)างละ 1 ชุด 
4.6  หนังสือรับรองจากนายกเทศมนตรีต�นสังกัด อนุญาตให�สมัครสอบคัดเลือก (ตาม

เอกสารหมายเลข 3 ท�ายประกาศฯ) 
4.7  แบบประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน)ง(ตามเอกสารหมายเลข 4 

ท�ายประกาศฯ) 
4.8  หนังสือรับรองการปฏิบัติงานในหน�าท่ีท่ีเก่ียวข�องกับตําแหน)งท่ีสมัครสอบคัดเลือก

(ตามเอกสารหมายเลข 5 ท�ายประกาศฯ) 
4.9  สําเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เช)น ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล พร�อมรับรอง

สําเนาทุกฉบับ 
  สําหรับการรับสมัครสอบคัดเลือกในครั้งนี้ ให�ผู�สมัครสอบคัดเลือกตรวจสอบและรับรองตนเองว)า
เป&นผู�มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน)งตรงตามประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก หากภายหลังปรากฏว)าผู�สมัครราย
ใด มีคุณสมบัติไม)ครบถ�วนตามประกาศของ ก.ท. มติ ก.ท. หรือ ก.ท.จ.นครศรีธรรมราช คณะกรรมการสอบ
คัดเลือกจะถือว)าเป&นผู�ขาดคุณสมบัติในการสมัครเข�ารับการสอบคัดเลือกและไม)มีสิทธิได�รับการแต)งต้ังให�ดํารง
ตําแหน)งใด ๆ  
 

                     5.  ค(าธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือก 
 ผู�สมัครสอบคัดเลือกจะต�องเสียค)าธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือก คนละ 400 บาท 
(สี่ร�อยบาทถ�วน) ในวันสมัคร 
 

                     6.  การประกาศรายช่ือผู�มีสิทธิเข�ารับการสอบคัดเลือก 
 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จะประกาศรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการสอบคัดเลือก และ
หมายเลขประจําตัวผู�สมัครเข�ารับการสอบคัดเลือกวัน เวลา และสถานท่ีดําเนินการสอบคัดเลือก  ณ สํานักงาน
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  และเว็บไซด6ท่ี http://www.nakhoncity.orgในวันท่ี 14 สิงหาคม 2558 
 
 
 



ท้ังนี้ หากคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ ตรวจพบในภายหลังว)าผู�สมัครสอบคัดเลือกผู�ใดมีคุณสมบัติไม)ตรงตามท่ี
กําหนด หรือเป&นผู�ขาดคุณสมบัติ คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ จะไม)ให�ผู�นั้นเข�ารับการสอบคัดเลือกหรือพิจารณา
ไม)ให�ผ)านการสอบคัดเลือก หรือถอนรายชื่อผู�นั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู�ได�รับการสอบคัดเลือก 
 

7.  หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก 
 หลักเกณฑ6และวิธีการสอบคัดเลือก กําหนดคะแนนรวม 300 คะแนน แยกรายละเอียด 
ดังนี้ 
 ก. ความรู�ความสามารถท่ัวไป   (คะแนนเต็ม  100  คะแนน) 
  ทดสอบภาคความรู�ความสามารถและความคิดริเริ่มในการกําหนดและปรับปรุงนโยบาย
แผนงานระบบงานและการบริหารของส)วนราชการท่ีสังกัดและอ่ืนๆท่ีจําเป&นสําหรับตําแหน)งตามแนวท่ีระบุไว�ใน
มาตรฐานกําหนดตําแหน)งโดยวิธีสอบข�อเขียน 
 ข. ภาคความรู�ความสามารถท่ีใช�เฉพาะตําแหน(ง   (คะแนนเต็ม  100  คะแนน) 
   ทดสอบความรู�ความเข�าใจหรือความคิดเห็นเก่ียวกับงานในตําแหน)งนั้นโดยเฉพาะโดยวิธี
สอบข�อเขียนหรือให�ทดลองปฏิบัติงานหรือวิธีอ่ืนวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได�ตามความเหมาะสม 
 ค. ภาคความเหมาะสมกับตําแหน(ง   (คะแนนเต็ม  100  คะแนน) 
   ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน)งในด�านต)างๆและสัมภาษณ6ตามท่ี
กําหนดในแบบประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน)งท่ีก.ท. กําหนด 
 

8. ข�อห�ามสําหรับพระภิกษุและสามเณร 
  พนักงานเทศบาลท่ีอยู)ระหว)างลาอุปสมบท ไม)มีสิทธิสมัครสอบและเข�าสอบ ตามหนังสือ
สํานักงาน ก.ท. ด)วนมาก ท่ี มท 0311/ว 5626 เรื่อง พระภิกษุสมัครสอบลงวันท่ี 23 มกราคม 2534  
 

9. การประกาศวัน เวลา และสถานท่ีสอบคัดเลือก 
คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ จะดําเนินการสอบคัดเลือก ในวันท่ี31 สิงหาคม 2558ณ  

สํานักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยจะประกาศให�
ทราบพร�อมกับรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการสอบคัดเลือกตามข�อ 6 

 

                    10. เกณฑBการตัดสินและการข้ึนบัญชีผู�ผ(านการสอบคัดเลือก 
10.1 ผู�สอบคัดเลือกฯ จะต�องผ)านเกณฑ6การสอบภาคความรู�ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก) 

ภาคความรู�ท่ีใช�เฉพาะสําหรับตําแหน)ง (ภาค ข) ภาคความเหมาะสมกับตําแหน)ง (ภาค ค) และการประเมินบุคคล 
ในแต)ละภาคไม)ต่ํากว)าร�อยละ 60 
10.2  เม่ือได�ดําเนินการตามข�อ10.1 เสร็จแล�ว คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ จะรายงานผลการสอบคัดเลือกต)อ
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เพ่ือประกาศรายชื่อผู�สอบคัดเลือกได�  
 
 
 
 
 
 
 
 



  11. กรณีการทุจริต
ในกรณีท่ีปรากฏว)ามีการทุจริตหรือส)อไปในทางทุจริตอันอาจทําให�เกิดความไม)เป&นธรรมใน

การสอบคัดเลือกคณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือกจะรายงานให�นายกเทศมนตรีทราบ
สมควรยกเลิกการสอบคัดเลือกครั้งนั้นท้ังหมดหรือจะพิจารณายกเลิกการสอบภาคท่ีเกิดการทุจริตหรือส)อไป
ในทางทุจริตตามแต)จะเห็นสมควรถ�าหากนายกเทศมนตรีได�ยกเลิกการสอบคัดเลือกเฉพาะภาคใดแล�วก็จะ
ดําเนินการสอบคัดเลือกเฉพาะภาคนั้นใหม)สําหรับผู�ท่ีมีส)วนเก่ี
เข�าสอบอีกต)อไป 

 
                    12. การประกาศผลการสอบคัดเลือกและข้ึนบัญชีผู�ผ(านการสอบคัดเลือก

12.1 เทศบาล
รายชื่อผู�ท่ีผ)านการสอบคัดเลือกเรียงลําดับท่ีจากผู�สอบได�คะแนนรวมสูงลงมาตามลําดับในกรณีท่ีมีผู�สอบได�คะแนน
รวมเท)ากันให�ผู�สอบได�คะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหน)งมากกว)าเป&นผู�อยู)ในลําดับท่ีสูงกว)าถ�าได�คะแนนภาค
ความเหมาะสมกับตําแหน)งเท)ากันให�ผู�ได�คะแนนภาคความรู�ความสามารถท่ีใช�เฉพาะตําแหน)งมากกว)
ลําดับท่ีสูงกว)าถ�าได�คะแนนภาคความรู�ความสามารถท่ีใช�เฉพาะตําแหน)งเท)ากันให�ผู�ได�รับเลขประจําตัวสอบก)อน
เป&นผู�อยู)ในลําดับท่ีสูงกว)า โดยจะระบุคะแนนท่ีได�ไว�ในประกาศด�วย 

12.2 เทศบาล
เท)า ของอัตราว)างตามประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก โดยเรียกรายงานตัวผู�สอบคัดเลือกได�ลําดับท่ี 
วัน และเม่ือได�มีการบรรจุแต)งต้ังผู�สอบคัดเลือกได�ตามจํานวนอัตราว)างท่ีจะแต)งต้ังแล�ว บัญชีสํารองให�ยกเลิก
 12.3  กรณีสงสัยให�ถือคําวินิจฉัยของเทศบาล
 

13. การแต(งตั้ง 
 ผู�ผ)านการสอบคัดเลือกในตําแหน)งใด จะได�รับการบรรจุและแต)งต้ัง 

เห็นชอบแต)งต้ังให�ดํารงตําแหน)งท่ีได�รับการสอบคัดเลือกจาก ก
แต)งต้ังผู�ท่ีได�รับการสอบคัดเลือกให�ดํารงตําแหน)งท่ีสอบคัดเลือกตามลําดับ และแจ�งนายกเทศมนตรีท่ีมีผู�ผ)านการ
สอบคัดเลือกได�ออกคําสั่งให�พ�นจากตําแหน)งต)อไป 
 

  จึงประกาศให�ทราบโดยท่ัวกัน
 

ประกาศ    ณ   วันท่ี  
 
 
 

กรณีการทุจริต 
ในกรณีท่ีปรากฏว)ามีการทุจริตหรือส)อไปในทางทุจริตอันอาจทําให�เกิดความไม)เป&นธรรมใน

การสอบคัดเลือกคณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือกจะรายงานให�นายกเทศมนตรีทราบ
สมควรยกเลิกการสอบคัดเลือกครั้งนั้นท้ังหมดหรือจะพิจารณายกเลิกการสอบภาคท่ีเกิดการทุจริตหรือส)อไป
ในทางทุจริตตามแต)จะเห็นสมควรถ�าหากนายกเทศมนตรีได�ยกเลิกการสอบคัดเลือกเฉพาะภาคใดแล�วก็จะ
ดําเนินการสอบคัดเลือกเฉพาะภาคนั้นใหม)สําหรับผู�ท่ีมีส)วนเก่ียวข�องกับการทุจริตหรือส)อไปในทางทุจริตไม)มีสิทธิ

การประกาศผลการสอบคัดเลือกและข้ึนบัญชีผู�ผ(านการสอบคัดเลือก
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จะประกาศรายชื่อผู�สอบคัดเลือกได� โดยจัดทําบัญชี

ยงลําดับท่ีจากผู�สอบได�คะแนนรวมสูงลงมาตามลําดับในกรณีท่ีมีผู�สอบได�คะแนน
รวมเท)ากันให�ผู�สอบได�คะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหน)งมากกว)าเป&นผู�อยู)ในลําดับท่ีสูงกว)าถ�าได�คะแนนภาค
ความเหมาะสมกับตําแหน)งเท)ากันให�ผู�ได�คะแนนภาคความรู�ความสามารถท่ีใช�เฉพาะตําแหน)งมากกว)
ลําดับท่ีสูงกว)าถ�าได�คะแนนภาคความรู�ความสามารถท่ีใช�เฉพาะตําแหน)งเท)ากันให�ผู�ได�รับเลขประจําตัวสอบก)อน
เป&นผู�อยู)ในลําดับท่ีสูงกว)า โดยจะระบุคะแนนท่ีได�ไว�ในประกาศด�วย  

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จะประกาศข้ึนบัญชีผู�สอบคัดเลือกได� เป&น
เท)า ของอัตราว)างตามประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก โดยเรียกรายงานตัวผู�สอบคัดเลือกได�ลําดับท่ี 
วัน และเม่ือได�มีการบรรจุแต)งต้ังผู�สอบคัดเลือกได�ตามจํานวนอัตราว)างท่ีจะแต)งต้ังแล�ว บัญชีสํารองให�ยกเลิก

กรณีสงสัยให�ถือคําวินิจฉัยของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

 
ผู�ผ)านการสอบคัดเลือกในตําแหน)งใด จะได�รับการบรรจุและแต)งต้ัง 

เห็นชอบแต)งต้ังให�ดํารงตําแหน)งท่ีได�รับการสอบคัดเลือกจาก ก.ท.จ.นครศรีธรรมราช แล�ว  เทศบาลจะดําเนินการ
เลือกให�ดํารงตําแหน)งท่ีสอบคัดเลือกตามลําดับ และแจ�งนายกเทศมนตรีท่ีมีผู�ผ)านการ

สอบคัดเลือกได�ออกคําสั่งให�พ�นจากตําแหน)งต)อไป  

จึงประกาศให�ทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ    ณ   วันท่ี  30  มิถุนายน  พ.ศ.2558 

(ผศ.เชาวน6วัศ  เสนพงศ6) 
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 

 
 
 
 
 

ในกรณีท่ีปรากฏว)ามีการทุจริตหรือส)อไปในทางทุจริตอันอาจทําให�เกิดความไม)เป&นธรรมใน
การสอบคัดเลือกคณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือกจะรายงานให�นายกเทศมนตรีทราบเพ่ือพิจารณาว)าจะ
สมควรยกเลิกการสอบคัดเลือกครั้งนั้นท้ังหมดหรือจะพิจารณายกเลิกการสอบภาคท่ีเกิดการทุจริตหรือส)อไป
ในทางทุจริตตามแต)จะเห็นสมควรถ�าหากนายกเทศมนตรีได�ยกเลิกการสอบคัดเลือกเฉพาะภาคใดแล�วก็จะ

ยวข�องกับการทุจริตหรือส)อไปในทางทุจริตไม)มีสิทธิ

การประกาศผลการสอบคัดเลือกและข้ึนบัญชีผู�ผ(านการสอบคัดเลือก 
จะประกาศรายชื่อผู�สอบคัดเลือกได� โดยจัดทําบัญชี

ยงลําดับท่ีจากผู�สอบได�คะแนนรวมสูงลงมาตามลําดับในกรณีท่ีมีผู�สอบได�คะแนน
รวมเท)ากันให�ผู�สอบได�คะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหน)งมากกว)าเป&นผู�อยู)ในลําดับท่ีสูงกว)าถ�าได�คะแนนภาค
ความเหมาะสมกับตําแหน)งเท)ากันให�ผู�ได�คะแนนภาคความรู�ความสามารถท่ีใช�เฉพาะตําแหน)งมากกว)าเป&นผู�อยู)ใน
ลําดับท่ีสูงกว)าถ�าได�คะแนนภาคความรู�ความสามารถท่ีใช�เฉพาะตําแหน)งเท)ากันให�ผู�ได�รับเลขประจําตัวสอบก)อน

จะประกาศข้ึนบัญชีผู�สอบคัดเลือกได� เป&นจํานวน ๒ 
เท)า ของอัตราว)างตามประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก โดยเรียกรายงานตัวผู�สอบคัดเลือกได�ลําดับท่ี ๑ ภายใน ๓๐ 
วัน และเม่ือได�มีการบรรจุแต)งต้ังผู�สอบคัดเลือกได�ตามจํานวนอัตราว)างท่ีจะแต)งต้ังแล�ว บัญชีสํารองให�ยกเลิก 

นครนครศรีธรรมราช เป&นท่ีสุด 

ผู�ผ)านการสอบคัดเลือกในตําแหน)งใด จะได�รับการบรรจุและแต)งต้ัง  ก็ต)อเม่ือได�รับความ
แล�ว  เทศบาลจะดําเนินการ

เลือกให�ดํารงตําแหน)งท่ีสอบคัดเลือกตามลําดับ และแจ�งนายกเทศมนตรีท่ีมีผู�ผ)านการ
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บัญชีรายช่ือตําแหน(งท่ีจะสอบคัดเลือกและคุณสมบัติของผู�มีสิทธิสมัครเข�ารับการสอบคัดเลือก 
แนบท�ายประกาศเทศบาลนครนครศรธีรรมราช ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2558 

ตําแหน(ง คุณสมบัติ 
1. หัวหน�าฝ>ายควบคุมอาคาร 
และผังเมือง 
(นักบริหารงานช)าง ระดับ 7) 

1. พนักงานเทศบาลซ่ึงดํารงตําแหน)งท่ีมีลักษณะงานด�านบริหารงานช)าง 
ในระดับ 7ว หรือ 7วช หรือท่ี ก.ท.เทียบเท)ามาแล�วไม)น�อยกว)า 4 ปc 
หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวข�องมาแล�วไม)น�อยกว)า 1 ปc 

2. มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน)งตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหน)ง ท่ี ก.ท.กําหนด(ได�รับปริญญาตรี หรือเทียบเท)าไม)ตํ่ากว)านี้ทาง
วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรม
สํารวจ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมสิ่งแวดล�อม วิศวกรรมก)อสร�าง 
สถาปdตยกรรม ผังเมือง ก)อสร�าง ไฟฟfา เครื่องกล การจัดการงาน
ก)อสร�าง หรือทางอ่ืนท่ี ก.ท.กําหนด) 

2. หัวหน�าฝ>ายแผนงาน 
และงบประมาณ 
(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับ 7) 

1. พนักงานเทศบาล ซ่ึงดํารงตําแหน)งท่ีมีลักษณะงานด�านบริหารงานท่ัวไป
ในระดับ 7ว หรือ 7วช หรือท่ี ก.ท.เทียบเท)ามาแล�วไม)น�อยกว)า 4 ปc 
หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวข�องมาแล�วไม)น�อยกว)า 1 ปc 

2. มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน)งตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหน)ง ท่ี ก.ท.กําหนด(ได�รับปริญญาตรีหรือเทียบเท)าไม)ตํ่ากว)านี้ทุก
สาขาท่ี ก.พ. ก.ค. หรือ ก.ท.รับรอง) 

3. หัวหน�าฝ>ายสถิติการคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง 6) 

1. พนักงานเทศบาล ซ่ึงดํารงตําแหน)งไม)ต่ํากว)าระดับ 6 หรือท่ี ก.ท.
เทียบเท)า 

2. ปฏิบัติงานเก่ียวกับงานด�านการคลัง งานการเงินและบัญชี งาน
ตรวจสอบภายใน งานจัดเก็บรายได� งานพัสดุ หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวข�อง
มาแล�วไม)น�อยกว)า 1 ปc 

3. มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน)งตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหน)งท่ี ก.ท.กําหนด (ได�รับปริญญาตรี หรือเทียบได�ไม)ตํ่ากว)านี้ทาง
บัญชี พาณิชยศาสตร6 เศรษฐศาสตร6 บริหารการคลัง การจัดการการคลัง 
การเงิน การเงินและการธนาคาร บริหารธุรกิจ การจัดการท่ัวไป (เฉพาะ
ทางบริหารธุรกิจและการจัดการท่ัวไปต�องมีการศึกษาวิชาบัญชีไม)น�อย
กว)า 15 หน)วยกิต) หรือทางอ่ืนท่ี ก.ท.กําหนด 
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ลําดับท่ีสมัคร............................. 

ใบสมัครเข�ารับการสอบคัดเลือกเพ่ือเปล่ียนสายงานผู�ปฏิบัติเป!นสายงานผู�บริหาร 
ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราชอําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ตําแหน(ง ..........................................(...............................................) 
--------------------------------------- 

1.  ช่ือ  …………………………….…………..สกุล…………………………………………….. 
 
2.  เพศ �ชาย     �หญิง 
 
3.  วัน เดือน ปFเกิด………………………………อายุปGจจุบัน………….ปF  วันเกษียณอายุราชการ……………………………… 
 
4.  ปGจจุบันดํารงตําแหน(ง…………………….………………………………………………………………………………..…………………. 
 

เงินเดือน…………………………..…บาท งาน…………..…………………………………………………….……..…….. 
กอง/ฝ>าย…………………………………….…………ส)วน/สํานัก.................................................................………… 
เทศบาล……………………………..………..อําเภอ……………………......………จังหวัด……………….………………………. 
โทรศัพท6……………………..…………….  โทรสาร……………………..…………… e-mail  …………………..…………… 

 
5.  สถานท่ีติดต(อ 
 ท่ีอยู)ปdจจุบันสามารถติดต)อได�สะดวก 
 บ�านเลขท่ี…………………….…….ซอย/ตรอก………….………………….…………….ถนน…………………………….…….. 
 แขวง/ตําบล……………………………..เขต/อําเภอ…………………………..…………จังหวัด……………………………….. 
 รหัสไปรษณีย6…………………………..โทรศัพท6…………………………………………..โทรสาร……..……………………… 
 e-mail…………………………………………….…………….. 
 
6.  สถานสภาพครอบครัว 
 �โสด �สมรส �อ่ืน ๆ 

ชื่อคู)สมรส………………………………..……..สกุล………………..……..………….อาชีพ………………..……………………. 
ข�อมูลเก่ียวกับบุตร/ธิดา 
�ไม)มีบุตร/ธิดา �มีบุตร/ธิดา  จํานวน………….คน  (ชาย…….….คน  หญิง……..…คน) 
 

7.  ประวัติสุขภาพ (พร�อมใบรับรองแพทย6ท่ีออกไว�ไม)เกิน  1เดือน  นับถึงวันรับสมัคร) 
เป&นโรค

เหล)านี้หรือไม) 
ความดัน 
โลหิตสูง 

หัวใจ เบาหวาน ไต ไมเกรน อ่ืน ๆ 

เป&น       
ไม)เป&น       

 

 
รูปถ(ายขนาด 

1 นิ้ว 



8.  วุฒิการศึกษาท่ีตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหน(ง (ระบุวุฒิท่ีได�รับทุกวุฒิ) 
วุฒิการศึกษา 

ระดับการศึกษา สาขา สถาบัน ประเทศ 
ปcท่ีสําเร็จ
การศึกษา 

การได�รับทุน 

ปริญญาตรี      
ปริญญาโท      
ปริญญาเอก      

การศึกษาระดับอ่ืนๆ  
ท่ีสําคัญ 

     

 
9.  ประวัติการรับราชการ 
 วันบรรจุเข�ารับราชการ……………….………….ตําแหน)ง…………………………….ระดับ………. 
 ระยะเวลาปฏิบัติราชการรวม………….ปc………...เดือน 

การดํารงตําแหน)งในสายงานต)าง ๆ 
ท่ี ชื่อตําแหน)ง ช)วงเวลาท่ีดํารงตําแหน)ง รวมเวลาดํารงตําแหน)ง 

1.    
2.    
ฯลฯ    
 
10.  การฝJกอบรม  (หลักสูตรสําคัญฯ) 

หลักสูตรท่ีอบรม 
ชื่อหลักสูตร/การอบรมอ่ืน หน)วยงานท่ีจัด สถานท่ีอบรม ช)วงเวลา ทุนการอบรม 

     
     
     

 
11.  ดูงาน  (ท่ีสําคัญๆ) 

การดูงาน 
เรื่อง สถานท่ี ระหว)างวันท่ี ทุนการดูงาน 

    
    

12.  การปฏิบัติงานพิเศษ 
การปฏิบัติงานพิเศษ 

เรื่อง สถานท่ีปฏิบัติงาน ระยะเวลาปฏิบัติงาน ผลสําเร็จ 
    
    

 
 



13.  ความสามารถพิเศษอ่ืน ๆ 
 ภาษาอังกฤษ………………………………………………………………………………………….…………………………………….. 
 คอมพิวเตอร6………………………………………………………………………………………………………..……………….……… 
 อ่ืน ๆ  (โปรดระบุ) ………………………………………………………………………………………………………….…………… 
 

14.  เหรียญ/เครื่องราชอิสริยาภรณBท่ีได�รับ 
 ……………………………………….………………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………….………………………………………………………………… 
 

15.  ประวัติผลงานด�านการบริหาร  วิชาการหรืออ่ืน  ๆ  ท่ีได�รับการยกย(อง 
วันท่ี รางวัล/เกียรติคุณท่ีได�รับการยกย)อง ผลงาน สถานท่ี/ผู�มอบเกียรติคุณ 

    
    
    

 

16.  คุณลักษณะส(วนบุคคลอ่ืน ๆ  ของผู�สมัครท่ีเห็นว(าเด(น  และเก่ียวข�องกับงาน 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ข�าพเจ�าขอรับรองว)าข�อมูลท่ีได�แจ�งไว�ในใบสมัครนี้ถูกต�องครบถ�วนทุกประการ  หากตรวจสอบ
พบว)าข�าพเจ�าปkดบังข�อความหรือให�ข�อความท่ีไม)ถูกต�องตามความเป&นจริง หรือไม)มีคุณสมบัติท่ีจะสมัครเข�ารับการ
สอบคัดเลือก ให�ถือว)าข�าพเจ�าไม)มีสิทธิได�รับการสอบคัดเลือกในครั้งนี้ 
 

   ลงลายมือชื่อผู�สมัคร……………………………………………….. 
           (………………………………………..…….) 

    วันท่ี  เดือน  ปc  ………………………………….…………… 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

การตรวจสอบของเจ�าหน�าท่ี 
(   )  คุณสมบัติครบถ�วน 
(   )  คุณสมบัติไม)ครบถ�วนเน่ืองจาก………....................................................………………………………………………………..…………… 
..................................................................................................................................................................................................... 
 
                                                     (ลงช่ือ)……….……………………….….............ผู�ตรวจสอบ 
(………………………….………………….) 
เลขานุการคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ 



เอกสารหมายเลข 3 
หนังสือรับรองจากนายกเทศมนตรี 

อนุญาตให�พนักงานเทศบาลสายปฏิบัติสมัครสอบคัดเลือกตําแหน(งสายงานผู�บริหาร  
 
 

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

 ข�าพเจ�า……………………………………ตําแหน)งนายกเทศมนตรี   เทศบาล………...........……………… 
อําเภอ……………………..จังหวัด….…....................………………….อนุญาตให�….…………………………….. ..ซ่ึงเป&นพนักงาน
เทศบาล ตําแหน)ง……………………………………ระดับ…. สํานัก/กอง……...........………………..
เทศบาล……….…………………..อําเภอ.........................……………………จังหวัด………………………...........สมัครเข�ารับการ
สอบคัดเลือกตามประกาศเทศบาล........................ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพ่ือแต)งต้ังพนักงานเทศบาลสาย
ปฏิบัติให�ดํารงตําแหน)งบริหารของเทศบาล……………….. ในตําแหน)ง…………………………….............และยินยอมให�
โอนไปแต)งต้ังให�ดํารงตําแหน)งได� หากผ)านการสอบคัดเลือก  

 
 

ลงชื่อ………………………………………………………………. 
(………………………………………………………………) 

ตําแหน)ง นายกเทศมนตรี ……………………………………… 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารหมายเลข 4 
 

แบบประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน(ง 
ในการสอบคัดเลือกเพ่ือแต(งตั้งพนักงานเทศบาลสายปฏิบัติให�ดํารงตําแหน(งบริหาร 

ช่ือผู�รับการประเมิน…………………..………………………..ตําแหน(ง…………………………………ระดับ............... 
เทศบาล………..…………อําเภอ…………..………………จังหวัด………………… 

 

องคBประกอบท่ีใช�พิจารณาในการประเมิน คะแนนเต็ม 
คะแนนท่ี

ได�รับ 
หมายเหตุ 

หมวด 1  องคBประกอบท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติงาน (40 คะแนน)    
1.1 ความรู�ความสามารถในการปฏิบัติงาน 

ก. พิจารณาจากการศึกษาความรู�ประสบการณ6ความ
ชํานาญความรอบรู�ในงานท่ีจะปฏิบัติและงานอ่ืนท่ีเก่ียวข�องกับ
ตําแหน)งรวมท้ังการรักษาความปลอดภัยแห)งชาติฯลฯ 

ข. พิจารณาจากความสามารถในการการปฏิบัติงานให�
สําเร็จตามท่ีได�รับมอบหมายโดยคํานึงถึงความถูกต�องความครบถ�วน
สมบูรณ6และงานเสร็จทันเวลาท้ังนี้ให�รวมถึงความสามารถในการ
แก�ปdญหาเชาว6ปdญญาและความถนัดเฉพาะงานฯลฯ 

20  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.2 ความรับผิดชอบต)อหน�าท่ี 
พิจารณาจากความต้ังใจความเต็มใจและความมุ)งม่ันท่ีจะทํางาน

ท่ีได�รับมอบหมายให�สําเร็จและเป&นผลดีแก)ทางราชการไม)ละเลยต)อ
งานและพร�อมท่ีจะรับผิดชอบต)อผลของงานท่ีเกิดข้ึนฯลฯ 

20  
 
 
 
 

 
 
 
 

หมวด  2  ความประพฤติ  (20  คะแนน) 
พิจารณาจากอุปนิสัยการรักษาวินัยพฤติกรรมและประวัติการทํางาน
รวมท้ังคุณธรรมและจริยธรรมการปฏิบัติตามนโยบายและแบบแผน
ของราชการฯลฯ 

20  
 
 
 

 

หมวด  3  คุณลักษณะอ่ืนๆท่ีจําเป!นสําหรับตําแหน(ง 
(40 คะแนน) 

   

3.1 ความคิดริเริ่มและสร�างสรรค6 
พิจารณาจากความสามารถในการคิดริเริ่มหาหลักการแนวทาง

เทคนิควิธีการหรือสิ่งใหม)ๆมาใช�ให�เป&นประโยชน6ในการทํางานการ
ปรับปรุงงานความสามารถในการแก�ปdญหาต)างๆและมีความคิด
สร�างสรรค6ในการทํางานยากหรืองานใหม)ให�สําเร็จเป&นผลดีฯลฯ 

8  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 

องคBประกอบท่ีใช�พิจารณาในการประเมิน คะแนนเต็ม 
คะแนนท่ี

ได�รับ 
หมายเหตุ 

3.2 ทัศนคติและแรงจูงใจ 
พิจารณาจากทัศนคติท่ีดีต)อประชาชนระบบราชการและงานใน

หน�าท่ีแรงจูงใจและความกระตือรือร�นในการทํางานความจงรักภักดี
ต)อหน)วยงานแนวความคิดความเชื่อและอุดมการณ6ท่ีสอดคล�องกับ
นโยบายโครงการหรือแผนงานท่ีรับผิดชอบฯลฯ 

8   

3.3 ความเป&นผู�นํา 
พิจารณาจากความสามารถในการมองการณ6ไกลการตัดสินใจ

การวางแผนงานการมอบหมายงานการให�คําแนะนําและการ
พัฒนาการควบคุมงานความใจกว�างและยอมรับฟdงความคิดเห็นของ
ผู�อ่ืนตลอดจนมีความคิดลึกซ้ึงกว�างขวางรอบคอบและยุติธรรมฯลฯ 

8   

3.4 บุคลิกภาพและท)วงทีวาจา 
พิจารณาจากการวางตนได�อย)างเหมาะสมกับกาลเทศะความ

หนักแน)นม่ันคงในอารมณ6ความเชื่อม่ันในตนเองตลอดจนกิริยาท)าทาง
และท)วงทีวาจาท่ีเหมาะสมฯลฯ 

8   

3.5 การปรับตัวและมนุษยสัมพันธ6 
พิจารณาจากความสามารถส)วนบุคคลท่ีจะเข�าได�กับ

สถานการณ6สังคมและสิ่งแวดล�อมใหม)ๆความยืดหยุ)นและ
ความสามารถทํางานร)วมกับผู�บังคับบัญชาเพ่ือนร)วมงานและ
ผู�ใต�บังคับบัญชาความสามารถในการติดต)อและประสานงานกับผู�อ่ืน
ฯลฯ 

8   

รวม 100   

 
 

ผู�ประเมิน………………………………………………….หัวหน�าฝ>าย/หัวหน�ากอง 
     (………………………………………………….) 
 
ความเห็นของผู�อํานวยการสํานัก/ผู�อํานวยการกอง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….. 
 
 

ผู�ประเมิน……………………………………………….ผู�อํานวยการสํานัก/ผู�อํานวยการกอง 
(………………………………………………….) 

 



ความเห็นของผู�บังคับบัญชาชั้นเหนือข้ึนไปตามลําดับ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….. 
 
 

ผู�ประเมิน………………………………………………….ปลัดเทศบาล 
     (………………………………………………….) 
 
ความเห็นของนายกเทศมนตรี 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….. 

 
 

ผู�ประเมิน…………………………………………………. 
     (………………………………………………….) 

ตําแหน)งนายกเทศมนตรี………………………….. 
 
 

 

 

 

 

 
คําช้ีแจงเก่ียวกับแบบประเมินบุคคลเพ่ือประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน(ง 

 

1.  ผู�ประเมินได�แก)ผู�บังคับบัญชาชั้นต�นของผู�รับการประเมินดังนี้ 
1.1 ผู�ประเมินได�แก)หัวหน�ากอง/หัวหน�าฝ>ายท่ีเป&นผู�บังคับบัญชาของผู�สมัคร 
1.2 ผู�บังคับบัญชาเหนือชั้นข้ึนไปตามลําดับได�แก)ปลัดหรือรองปลัดเทศบาลนายกเทศมนตรี 

2. องค6ประกอบท่ีใช�ในการพิจารณาประเมินแบ)งออกเป&น 3 หมวดแต)ละหมวดจะแยกเป&นองค6ประกอบย)อยซ่ึง
แต)ละองค6ประกอบจะกําหนดคะแนนเต็มไว�ในช)องคะแนนเต็ม 

3. ให�ผู�ประเมินพิจารณาคุณสมบัติของผู�รับสมัครประเมินในแต)ละองค6ประกอบและให�คะแนนสําหรับ
องค6ประกอบนั้นๆในช)องคะแนนท่ีได�รับท้ังนี้การกรอกตัวเลขคะแนนจะต�องเป&นเลขจํานวนเต็ม 

4. เม่ือให�คะแนนทุกองค6ประกอบแล�วให�รวมคะแนนท่ีได�รับท้ังหมดในช)องรวมของแบบประเมินแล�วลงนามผู�
ประเมินเสนอให�ผู�บังคับบัญชาชั้นเหนือข้ึนไปตามลําดับให�ความเห็น 

5. ผู�ท่ีสอบคัดเลือกได�ต�องได�รับคะแนนในการประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน)งไม)ตํ่ากว)า
ร�อยละ  60 

 



 
 
 

เอกสารหมายเลข 5 
 
ท่ีนศ ......................      สํานักงานเทศบาล............................. 

       
  

 
หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการ 

 
  หนังสือฉบับนี้ ให�ไว�เพ่ือรับรองว)า.…………………………….. .........................................................
พนักงานเทศบาล ตําแหน)ง……………………………………ระดับ…. สํานัก/กอง…….....................………………..
เทศบาล……….…………………..อําเภอ.........................……………………จังหวัด………………………...........ได�ปฏิบัติ
ราชการเก่ียวกับงาน..........................(ระบุงานท่ีตรงตามคุณสมบัติของตําแหน)งท่ีสมัคร
สอบ)....................................ระหว)างวันท่ี.........................................ถึงวันท่ี............................................ ตามคําสั่ง
เทศบาล............ท่ี............/..............ลงวันท่ี...............................................และระหว)างวันท่ี
.................................................ถึงวันท่ี..........................................ตามคําสั่งเทศบาล............ท่ี............/..............ลง
วันท่ี..............................................รวม..................ปc.............เดือน.........วัน  ซ่ึงตรงตามคุณสมบัติของตําแหน)ง
..................(ระบุตําแหน)งท่ีสมัครสอบ)............................................... จริง 
  ให�ไว� ณ วันท่ี............................................................... 

 
ลงชื่อ………………………………………………………………. 

(………………………………………………………………) 
ตําแหน)ง นายกเทศมนตรี ……………………………………… 

 
 

หมายเหตุ   ให�แนบคําสั่งปฏิบัติงานในหน�าท่ีท่ีเก่ียวข�องมาด�วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก 
(แนบท�ายประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกเพ่ือเปลี่ยนสายงานผู�ปฏิบัติ 

เป&นสายงานผู�บริหาร ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2558) 
 

รหัส 05  ตําแหน(ง หัวหน�าฝQายควบคุมอาคารและผังเมือง (นักบริหารงานช(าง 7) 
 

(1) ภาคความรู�ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก)คะแนนเต็ม  100  คะแนน 
  ทดสอบภาคความรู�ความสามารถและความคิดริเริ่มในการกําหนดและปรับปรุงนโยบายแผนงาน
ระบบงานและการบริหารของส)วนราชการท่ีสังกัดและอ่ืนๆท่ีจําเป&นสําหรับตําแหน)งตามแนวท่ีระบุไว�ในมาตรฐาน
กําหนดตําแหน)งโดยวิธีสอบข�อเขียนประกอบด�วยหลักสูตร ดังต)อไปนี้ 

๑.  พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม 
2.  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให�แก)องค6กรปกครองส)วน

ท�องถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม 
3.  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส)วนท�องถ่ิน  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 
4.  พระราชบัญญัติข�อมูลข)าวสารของทางราชการ  พ.ศ. ๒๕๔๐ 
5.  พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ 
6.  พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ�าหน�าท่ี  พ.ศ. ๒๕๓๙ 
7.  พระราชกฤษฎีกาว)าด�วยหลักเกณฑ6และวิธีการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
8.  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว)าด�วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖  และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม 
9.  ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช  เรื่อง หลักเกณฑ6และ

เง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล  ลงวันท่ี  25 พฤศจิกายน 2545  และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม 
10. ความรู�เก่ียวกับเหตุการณ6ปdจจุบัน ด�านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม 
11. ประกาศคณะรักษาความสงบแห)งชาติ ท่ี ๘๕/๒๕๕๗ เรื่อง การได�มาซ่ึงสมาชิกสภาท�องถ่ิน

หรือผู�บริหารท�องถ่ินเป&นการชั่วคราว 
12. ประกาศ คสช. ฉบับท่ี 104/๒๕๕๗  เรื่อง การกํากับดูแลการใช�จ)ายงบประมาณของ

องค6กรปกครองส)วนท�องถ่ินให�เกิดประสิทธิภาพและคุ�มค)าท่ีสุด 
13. รัฐธรรมนูญแห)งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ให�ไว� ณ วันท่ี 22  

กรกฎาคม 2557 
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(2) ภาคความรู�ความสามารถท่ีใช�เฉพาะตําแหน(ง (ภาค ข)คะแนนเต็ม  100  คะแนน 
ทดสอบความรู�ความเข�าใจหรือความคิดเห็นเก่ียวกับงานในตําแหน)งนั้นโดยเฉพาะโดยวิธีสอบ

ข�อเขียนประกอบด�วยหลักสูตร ดังต)อไปนี้ 
๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว)าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค6กรปกครองส)วนท�องถ่ิน 

พ.ศ. ๒๕๔๘ 
  ๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว)าด�วยวิธีการงบประมาณขององค6กรปกครองส)วนท�องถ่ิน     
พ.ศ. ๒๕๔๑ และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติมจนถึงปdจจุบัน 
  ๓. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว)าด�วยการพัสดุของหน)วยการบริหารราชการส)วนท�องถ่ิน     
พ.ศ. ๒๕๓๕และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติมจนถึงปdจจุบัน 

๔. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว)าด�วยการรับเงิน การเบิกจ)ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงินและการตรวจเงินขององค6กรปกครองส)วนท�องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติมจนถึงปdจจุบัน 

๕. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว)าด�วยค)าใช�จ)ายในการเดินทางไปราชการของเจ�าหน�าท่ีท�องถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕55 และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติมจนถึงปdจจุบัน 

๖. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว)าด�วยค)าใช�จ)ายในการฝsกอบรมขององค6กรปกครองส)วนท�องถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕57  

๗.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว)าด�วยว)าด�วยการใช�และรักษารถยนต6ขององค6กรปกครองส)วน
ท�องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติมจนถึงปdจจุบัน 

๘. พระราชบัญญัติการผังเมืองพ.ศ. 2518 
9. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

  10. พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 
  11. พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม 
  12. พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ.2542 
  13. พระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ.2543 
  14. หลักเกณฑ6การกําหนดราคากลางงานก)อสร�าง 

15. แนวนโยบาย หลักการบริหารหรืองานท่ีเก่ียวข�องในตําแหน)ง  
 

(3) ภาคความเหมาะสมกับตําแหน(ง (ภาค ค)คะแนนเต็ม  100  คะแนน 
  ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน)งในด�านต)างๆและสัมภาษณ6ตามท่ีกําหนด
ในแบบประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน)งท่ีก.ท. กําหนด 
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รหัส  07  ตําแหน(ง หัวหน�าฝQายแผนงานและงบประมาณ (นักบริหารงานท่ัวไป 7) 
 

(1) ภาคความรู�ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก)คะแนนเต็ม  100  คะแนน 
  ทดสอบภาคความรู�ความสามารถและความคิดริเริ่มในการกําหนดและปรับปรุงนโยบายแผนงาน
ระบบงานและการบริหารของส)วนราชการท่ีสังกัดและอ่ืนๆท่ีจําเป&นสําหรับตําแหน)งตามแนวท่ีระบุไว�ในมาตรฐาน
กําหนดตําแหน)งโดยวิธีสอบข�อเขียนประกอบด�วยหลักสูตร ดังต)อไปนี้ 

๑.  พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม 
2.  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให�แก)องค6กรปกครองส)วน

ท�องถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม 
3.  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส)วนท�องถ่ิน  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 
4.  พระราชบัญญัติข�อมูลข)าวสารของทางราชการ  พ.ศ. ๒๕๔๐ 
5.  พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ 
6.  พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ�าหน�าท่ี  พ.ศ. ๒๕๓๙ 
7.  พระราชกฤษฎีกาว)าด�วยหลักเกณฑ6และวิธีการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
8.  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว)าด�วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖  และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม 
9.  ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช  เรื่อง หลักเกณฑ6และ

เง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล  ลงวันท่ี  25 พฤศจิกายน 2545  และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม 
10. ความรู�เก่ียวกับเหตุการณ6ปdจจุบัน ด�านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม 
11. ประกาศคณะรักษาความสงบแห)งชาติ ท่ี ๘๕/๒๕๕๗ เรื่อง การได�มาซ่ึงสมาชิกสภาท�องถ่ิน

หรือผู�บริหารท�องถ่ินเป&นการชั่วคราว 
12. ประกาศ คสช. ฉบับท่ี 104/๒๕๕๗  เรื่อง การกํากับดูแลการใช�จ)ายงบประมาณของ

องค6กรปกครองส)วนท�องถ่ินให�เกิดประสิทธิภาพและคุ�มค)าท่ีสุด 
13. รัฐธรรมนูญแห)งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ให�ไว� ณ วันท่ี 22  

กรกฎาคม 2557 
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(2) ภาคความรู�ความสามารถท่ีใช�เฉพาะตําแหน(ง (ภาค ข)คะแนนเต็ม  100  คะแนน 
ทดสอบความรู�ความเข�าใจหรือความคิดเห็นเก่ียวกับงานในตําแหน)งนั้นโดยเฉพาะโดยวิธีสอบ

ข�อเขียนประกอบด�วยหลักสูตร ดังต)อไปนี้ 
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว)าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค6กรปกครองส)วนท�องถ่ิน พ.ศ.

๒๕๔๘ 
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว)าด�วยการพัสดุของหน)วยการบริหารราชการส)วนท�องถ่ิน พ.ศ. 

๒๕๓๕  และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติมจนถึงปdจจุบัน 
3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว)าด�วยการรับเงิน  การเบิกจ)ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษา

เงินและการตรวจเงินขององค6กรปกครองส)วนท�องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติมจนถึงปdจจุบัน 
4.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว)าด�วยวิธีการงบประมาณขององค6กรปกครองส)วนท�องถ่ิน พ.ศ.  

๒๕๔๑และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติมจนถึงปdจจุบัน 
5. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว)าด�วยการใช�จ)ายการเดินทางไปราชการของเจ�าหน�าท่ีท�องถ่ิน 

พ.ศ.2555และแก�ไขเพ่ิมเติมถึงปdจจุบัน 
6. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว)าด�วยค)าใช�จ)ายการฝsกอบรมขององค6กรปกครองส)วนท�องถ่ิน 

พ.ศ.2557 
7. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว)าด�วยการใช�และรักษารถยนต6ขององค6กรปกครองส)วนท�องถ่ิน 

พ.ศ.2548 
8. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว)าด�วยข�อบังคับการประชุมสภาท�องถ่ิน  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 

 
(3) ภาคความเหมาะสมกับตําแหน(ง (ภาค ค)คะแนนเต็ม  100  คะแนน 

  ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน)งในด�านต)างๆและสัมภาษณ6ตามท่ีกําหนด
ในแบบประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน)งท่ีก.ท. กําหนด 
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รหัส  04  ตําแหน(ง หัวหน�าฝQายสถิตการคลัง (นักบริหารงานการคลัง 6) 
 

(1) ภาคความรู�ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก)คะแนนเต็ม  100  คะแนน 
  ทดสอบภาคความรู�ความสามารถและความคิดริเริ่มในการกําหนดและปรับปรุงนโยบายแผนงาน
ระบบงานและการบริหารของส)วนราชการท่ีสังกัดและอ่ืนๆท่ีจําเป&นสําหรับตําแหน)งตามแนวท่ีระบุไว�ในมาตรฐาน
กําหนดตําแหน)งโดยวิธีสอบข�อเขียนประกอบด�วยหลักสูตร ดังต)อไปนี้ 

๑.  พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม 
2.  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให�แก)องค6กรปกครองส)วน

ท�องถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม 
3.  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส)วนท�องถ่ิน  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 
4.  พระราชบัญญัติข�อมูลข)าวสารของทางราชการ  พ.ศ. ๒๕๔๐ 
5.  พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ 
6.  พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ�าหน�าท่ี  พ.ศ. ๒๕๓๙ 
7.  พระราชกฤษฎีกาว)าด�วยหลักเกณฑ6และวิธีการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
8.  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว)าด�วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖  และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม 
9.  ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช  เรื่อง หลักเกณฑ6และ

เง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล  ลงวันท่ี  25 พฤศจิกายน 2545  และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม 
10. ความรู�เก่ียวกับเหตุการณ6ปdจจุบัน ด�านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม 
11. ประกาศคณะรักษาความสงบแห)งชาติ ท่ี ๘๕/๒๕๕๗ เรื่อง การได�มาซ่ึงสมาชิกสภาท�องถ่ิน

หรือผู�บริหารท�องถ่ินเป&นการชั่วคราว 
12. ประกาศ คสช. ฉบับท่ี 104/๒๕๕๗  เรื่อง การกํากับดูแลการใช�จ)ายงบประมาณของ

องค6กรปกครองส)วนท�องถ่ินให�เกิดประสิทธิภาพและคุ�มค)าท่ีสุด 
13. รัฐธรรมนูญแห)งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ให�ไว� ณ วันท่ี 22  

กรกฎาคม 2557 
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(2) ภาคความรู�ความสามารถท่ีใช�เฉพาะตําแหน(ง (ภาค ข)คะแนนเต็ม  100  คะแนน 
ทดสอบความรู�ความเข�าใจหรือความคิดเห็นเก่ียวกับงานในตําแหน)งนั้นโดยเฉพาะโดยวิธีสอบ

ข�อเขียนประกอบด�วยหลักสูตร ดังต)อไปนี้ 
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว)าด�วยวิธีการงบประมาณขององค6กรปกครองส)วนท�องถ่ินพ.ศ. 

๒๕๔๑ และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติมจนถึงปdจจุบัน 
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว)าด�วยการพัสดุของหน)วยการบริหารราชการส)วนท�องถ่ินพ.ศ. 

๒๕๓๕และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติมจนถึงปdจจุบัน 
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว)าด�วยการรับเงิน การเบิกจ)ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา

เงินและการตรวจเงินขององค6กรปกครองส)วนท�องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติมจนถึงปdจจุบัน 
4. พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดิน พ.ศ.2475 และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติมถึงปdจจุบัน 
5. พระราชบัญญัติภาษีบํารุงท�องท่ี พ.ศ.2508 และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติมถึงปdจจุบัน 
6. พระราชบัญญัติภาษีปfาย พ.ศ.2510 และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติมถึงปdจจุบัน 
7.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว)าด�วยแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย6สินขององค6กรปกครองส)วน

ท�องถ่ิน พ.ศ.2540 
 8. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว)าด�วยการจัดหาผลประโยชน6ในทรัพย6สินขององค6กร

ปกครองส)วนท�องถ่ิน พ.ศ.2543 
 9. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว)าด�วยค)าใช�จ)ายในการเดินทางไปราชการของเจ�าหน�าท่ี

ท�องถ่ิน พ.ศ. ๒๕55 และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติมจนถึงปdจจุบัน 
 10. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว)าด�วยค)าใช�จ)ายในการฝsกอบรมขององค6กรปกครองส)วน

ท�องถ่ิน พ.ศ. ๒๕57 และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติมจนถึงปdจจุบัน 
 11. วินัยทางการเงินการคลัง 

 
(3) ภาคความเหมาะสมกับตําแหน(ง (ภาค ค)คะแนนเต็ม  100  คะแนน 

  ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน)งในด�านต)างๆและสัมภาษณ6ตามท่ีกําหนด
ในแบบประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน)งท่ีก.ท. กําหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


