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ประกาศเทศบาลตําบลเชิงทะเล 
เรื่อง รับสมัครสอบแขงขันเพ่ือบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนพนักงานครูเทศบาล  

ตําแหนง ครูผูชวย  ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๙ 
...................................................... 

 ดวยเทศบาลตําบลเชิงทะเล อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต จะดําเนินการสอบแขงขัน เพ่ือบรรจุ
และแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนพนักงานครูเทศบาล ตําแหนง ครูผูชวย โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล                 
(ตันติวิท)  ประจําป พ.ศ.๒๕๕๙ 

 อาศัยอํานาจตามความในขอ ๔๗ และ ๕๑ แหงประกาศคณะกรรมการพนกังานเทศบาล
จังหวัดภูเก็ต เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แกไขเพ่ิมเติม) ลงวันท่ี 
๑๙ กันยายน ๒๕๕๕ และประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับ
กระบวนการสอบแขงขัน พ.ศ.๒๕๕๘ จึงประกาศรับสมัครสอบแขงขันเพ่ือบรรจุและแตงตั้งบุคคลเปนพนักงาน
ครูเทศบาล ตามรายละเอียดดังนี้ 

๑. ตําแหนงท่ีรับสมัครสอบแขงขัน 
๑.๑ ตําแหนง ครูผูชวย  จํานวน  ๑๒  อัตรา  ในรายวิชา  ดังนี้ 
  ๑)  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  จํานวน  ๓  อัตรา  
  ๒)  สาขาวิชาคณิตศาสตร  จํานวน  ๓  อัตรา  

   ๓)  วิชาภาษาไทย   จํานวน  ๒  อัตรา  
   ๔) วิชาวิทยาศาสตร    จํานวน  ๑  อัตรา 
   ๕) วิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา  จํานวน  ๑  อัตรา  
   ๖) วิชาคอมพิวเตอร   จํานวน  ๑  อัตรา  
   ๗) ภาษาจีน    จํานวน  ๑  อัตรา  
 ๒. คุณสมบัติของผูท่ีมีสิทธิสอบแขงขัน  
      ๒.๑ ผูสมัครสอบแขงขันตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามเบื้องตนตามขอ ๖ แหง

ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดภูเก็ต เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหาร   งาน
บุคคลของเทศบาล  ลงวันท่ี ๑๓ ธันวาคม ๒๕๔๕ และแกไขเพ่ิมเติม  ดังตอไปนี้ 

  (๑) มีสัญชาติไทย  
  (๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ  
  (๓) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน

ประมุขตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยดวยความบริสุทธิ์ใจ 
  (๔) ไมเปนผูท่ีดํารงตําแหนงขาราชการทางการเมือง 
  (๕) ไมเปนผูมีรางกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ไรความสามารถหรือ

จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนด ดังนี้ 
         ก. โรคเรื้อนในระยะติดตอหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเปนท่ีรังเกียจแกสังคม  
         ข. วัณโรคในระยะอันตราย 
         ค. โรคเทาชางในระยะท่ีปรากฏอาการท่ีนารังเกียจแกสังคม  

/ง. โรคพิษสรุา... 
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         ง. โรคพิษสุราเรื้อรัง  
         จ. โรคติดยาเสพติดใหโทษ  
  (๖) ไมเปนผูท่ีอยูระหวางถูกสั่งใหพักราชการหรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน

ตามมาตรฐานท่ัวไป หรือหลักเกณฑและวิธีการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลตาม
กฏหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน หรือตามกฎหมายอ่ืน 

  (๗) ไมเปนผูท่ีบกพรองในศีลธรรมอันดี จนเปนท่ีรังเกียจของสังคม  
  (๘) ไมเปนกรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาท่ีในพรรคการเมือง  
  (๙) ไมเปนบุคคลลมละลาย  
  (๑๐) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกเพราะกระทํา

ความผิดทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  (๑๑) ไมเปนผูท่ีถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ

หนวยงานอ่ืนของรัฐ 
  (๑๒) ไมเปนผูท่ีเคยถูกลงโทษใหออก หรือปลดออก เพราะกระทําผิดวินัยตาม

มาตรฐานท่ัวไป หรือหลักเกณฑและวิธีการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลตามกฎหมายวา
ดวยระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน หรือตามกฎหมายอ่ืน 

  (๑๓) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษไลออกเพราะกระทําผิดวินัยตามมาตรฐานท่ัวไป หรือ
หลักเกณฑและวิธีการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน หรือกฎหมายอ่ืน 

  (๑๔) ไมเปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการ  

         ผูท่ีจะเขารับราชการเปนพนักงานครูเทศบาล ซ่ึงขาดคุณสมบัติหรือลักษณะ
ตองหามตาม ขอ (๗) , (๙) , (๑๐) หรอื (๑๔) คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดภูเก็ต อาจพิจารณา
ยกเวนใหสามารถเขารับราชการได สวนผูซ่ึงขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหาม ตามขอ (๑๑) หรอื (๑๒)          
ถาผูนั้นไดออกจากงานหรือราชการเกินสองปแลว หรือผูขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหาม ตามขอ (๑๓)  
ถาผูนั้นไดออกจากงาน หรือราชการเกินสามปแลว และมิใชเปนกรณี ออกจากงานหรือราชการเพราะกระทํา
ความผิดในกรณีทุจริตตอหนาท่ี คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดภูเก็ต อาจพิจารณายกเวนใหเขารับ
ราชการได 

        สําหรับพระภิกษุสามเณร ไมสามารถสมัครสอบแขงขันเพ่ือบรรจุและแตงตั้ง
เปนพนักงานครูเทศบาลได ท้ังนี้ตามหนังสือกองการสารบัญ สํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี นร ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันท่ี 
๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันท่ี ๒๒ กันยายน ๒๕๒๑ 

     ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครสอบแขงขัน  
                      ผูสมัครสอบตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงพนักงานครูเทศบาล ตําแหนง 

ครูผูชวย  ดังนี้คือ 
   ๑. มีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรีทางการศึกษา หรือสาขาวิชาศึกษาศาสตร หรือทาง

อ่ืนท่ี ก.ท. กําหนดเปนคุณสมบัติ เฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ (รายละเอียดตาม ภาคผนวก ข แนบทายประกาศนี้) 
   ๒. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือ หลักฐานท่ีใชแสดงในการประกอบวิชาชีพครู

ตามท่ีคุรุสภาออกใหเพ่ือทําหนาท่ีปฏิบัติหนาท่ีสอน 

  ท้ังนี้
/๓. อัตรา… 

  ผูสมัครสอบแขงขัน จะตองมีคุณสมบัติครบถวนในวันรับสมัครสอบ 
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 ๓. อัตราเงินเดือนท่ีไดรับ  
     ผูสอบแขงขันได จะไดรับการบรรจุและแตงตั้ง ในตําแหนง ครูผูชวย และไดรับเงินเดือนใน

อันดับครูผูชวย ดังนี้ 
      - คุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หลักสูตร ๔ ป  กําหนดอัตราเงินเดือน ๑๕,๐๕๐ บาท  
      - คุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หลักสูตร ๕ ป  กําหนดอัตราเงินเดือน ๑๕,๘๐๐ บาท  

 ๔. วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัครสอบ  
          ผูท่ีประสงคจะสมัครสอบแขงขัน ใหติดตอขอซ้ือใบสมัครในราคาชุดละ ๒๐๐.- บาท  
ตั้งแตวันเริ่มรับสมัครสอบแขงขัน ระหวางวันท่ี 18 สงิหาคม – 9 กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.                          
(ไมเวนวันหยุดราชการ) โดยยื่นใบสมัครได ณ หองประชุมชั้น ๓ สํานักงานเทศบาลตําบลเชิงทะเล อําเภอถลาง  
จังหวัดภูเก็ต หรือสอบถามทางโทรศัพท หมายเลข ๐-๗๖๓๒-๔๔๔๐ ตอ ๓๐๗ 

  ๕. เอกสารหลักฐานท่ีใชในการสมัครสอบ 
      ผูสมัครสอบแขงขัน ตองยื่นใบสมัครดวยตัวเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัคร         
ใหถูกตองและครบถวน พรอมเอกสารท่ีเก่ียวของ ลงชื่อรับรองสําเนาถูกตองทุกฉบับ มายื่นในวันสมัคร ดังตอไปนี้ 
      ๕.๑ ปริญญาบัตร, หนังสือรับรองคุณวุฒิ และระเบียนแสดงผลการเรียน (แสดงฉบับจริง) 
ท่ีระบุสาขาหรือวิชาเอกท่ีตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง สําหรับตําแหนงท่ีจะรับสมัครตามประกาศรับสมัคร
ของเทศบาลตําบลเชิงทะเล พรอมสําเนา จํานวน ๑ ฉบับ โดยจะตองสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจาก            
ผูท่ีมีอํานาจภายในวันรับสมัคร 
   ในกรณีท่ีผูสมัครสําเร็จการศึกษาแลว แตทางสถานศึกษายังไมอนุมัติคุณวุฒิทางการ
ศึกษาให อนุโลมใหผูสมัครใชสําเนาใบรับรองของสถานศึกษาวา ไดสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแลวแตรอ 
การอนุมัติวุฒิการศึกษาอยูแทนได โดยใบรับรองจะตองระบุวันท่ีท่ีผูสมัครสําเร็จการศึกษาไวดวย และตอง
สําเร็จการศึกษาภายในวันรับสมัครสอบแขงขัน 
   ในกรณีผูสมัคร สําเร็จทางการศึกษาปริญญาตรีทางการศึกษา หลักสูตร ๕ ป ตอง
แสดงหนังสือรับรองหลักสูตร จากสถาบันการศึกษา (ฉบับจริง) 
      ๕.๒ รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก และไมใสแวนตาดํา ขนาด ๑ นิ้ว (ถายครั้งเดียวกัน)  
และถายมาแลวไมเกิน ๖ เดือน จํานวน ๓ รูป 
      ๕.๓ สําเนาทะเบียนบานท่ีมีชื่อผูสมัคร (พรอมแสดงฉบับจริง)  จํานวน ๑ ฉบบั  
      ๕.๔ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูสมัคร (พรอมแสดงฉบับจริง)  จํานวน ๑ ฉบบั  
      ๕.๕ สําเนาใบรับรองการผานเกณฑทหาร (ส.ด.๙) พรอมแสดงฉบบัจรงิ  

(เฉพาะผูสมัครสอบท่ีเปนชาย)  จํานวน ๑ ฉบบั 
      ๕.๖ ใบรับรองแพทย แสดงวาไมเปนโรคตองหามตามท่ีคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาลกําหนดซ่ึงออกไมเกิน ๑ เดือน (ฉบับจริง) นับแตวันตรวจรางกาย  จํานวน ๑ ฉบบั 
      ๕.๗ สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานท่ีใชแสดงในการประกอบวิชาชีพ
ครูตามท่ีคุรุสภาออกใหในการปฏิบัติหนาท่ีสอน (พรอมแสดงฉบับจริง) จํานวน ๑ ฉบบั 
      ๕.๘ สําเนาหลักฐานอ่ืนๆ เชน ทะเบียนสมรส , ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล  (ถามี) พรอม
แสดงฉบับจริง  จํานวน ๑ ฉบบั 
 

/๕.๙ ผูสมัครท่ีเปน... 
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      ๕.๙ ผูสมัครท่ีเปนพนักงานของรัฐ หรือขาราชการ/พนักงานสวนทองถ่ิน ท่ีประสงคท่ีจะ
สมัครสอบในตําแหนงท่ีสูงกวาระดับท่ีตนดํารงอยู และใชคุณวุฒิเชนเดียวกับตําแหนงท่ีตนดํารงตําแหนงอยู
จะตองนําหนังสือรับรองจากผูบังคับบัญชา ซ่ึงเปนผูท่ีมีอํานาจสั่งบรรจุ อนุญาตใหมาสมัครสอบแขงขันไดหาก
ผูสมัครสอบรายใดไมนําหนังสืออนุญาตดังกลาวมายื่นพรอมใบสมัคร ถือวาเปนผูท่ีไมมีสิทธิสมัครสอบหรือถา
เปนผูสอบแขงขันไดจะถูกยกเลิกการข้ึนบัญชีผูสอบแขงขันได ผูสอบแขงขันจะเรียกรองสิทธิใดๆ ไมได 
      ๕.๑๐ ถายเอกสารสําเนาทุกชนิดใหใชกระดาษ A ๔  เทานั้น 

  ๖. การตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติของผูสมัครสอบ  
      ๖.๑ ผูสมัครจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองวาเปนผูท่ีมีคุณสมบัติ
ท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงท่ีสมัครสอบ ตรงตามท่ีประกาศรับสมัครสอบ และจะตองกรอก
รายละเอียดตางๆ ในใบสมัคร พรอมท้ังยื่นและแสดงหลักฐานตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีกําหนด ในกรณีท่ีมี
การผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครกรอกหลักฐานการสมัคร หรือยื่นไมครบถวน จะถือวาเปนผูท่ีขาดคุณสมบัติใน
การสมัครสอบ และหากมีกรณีการปลอมแปลงเอกสารท่ีใชสมัครสอบจะถูกดําเนินคดีทางกฎหมาย 
      ๖.๒ หากตรวจสอบภายหลังวาผูสอบแขงขันได รายใดมีคุณสมบัติไมครบถวนตามท่ี
กําหนดคณะกรรมการสอบแขงขัน จะถือวาเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบและไมมีสิทธิไดรับการบรรจุ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงใดๆ 
      ๖.๓ ผูสมัครสอบแขงขัน จะตองแจงสถานท่ีท่ีสามารถติดตอไดทางจดหมายลงทะเบียน 
ในเขตจายของการไปรษณียไวในใบสมัคร และในกรณีท่ีแจงท่ีอยูไมชัดเจนทําใหไมสามารถติดตอได                   
ผูสอบแขงขันจะเรียกรองสิทธิใดๆ ไมได หากมีการเปลี่ยนแปลงท่ีอยูภายหลัง ตองแจงสํานักงานเทศบาล          
ตําบลเชิงทะเลทราบทันที 

  ๗. คาธรรมเนียมในการสมัครสอบ  
      ผูสมัครจะตองชําระคาธรรมเนียมการสอบ  คนละ  ๒๐๐  บาท  
      คาธรรมเนียมการสอบ จะไมจายคืนให เม่ือไดประกาศรายชื่อวาเปนผูมีสิทธิสอบได        
เวนแตมีการยกเลิกการสอบครั้งนี้ท้ังหมด เนื่องจากมีการทุจริตหรือสอไปในทางทุจริต จึงใหจายคืน
คาธรรมเนียมสอบแกผูสมัครสอบเฉพาะผูท่ีมิไดมีสวนเก่ียวของกับการทุจริตหรือสอไปในทางทุจริตนั้นได 

  ๘. การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิสอบแขงขัน  
       ๘.๑ เทศบาลตําบลเชิงทะเล จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการสอบแขงขัน ภายในวันท่ี                 
14 กันยายน ๒๕๕๙  ณ สํานักงานเทศบาลตําบลเชิงทะเล, ทางเว็บไซต http://www.cherngtalaymuni.go.th 
     ๘.๒ วัน เวลา สถานท่ีสอบ ตารางสอบ และระเบียบเก่ียวกับการสอบ จะประกาศใหทราบ
กอนวันสอบแขงขัน ไมนอยกวา ๕ วันทําการ (วันท่ี 22 กันยายน ๒๕๕๙) ณ สํานักงานเทศบาลตําบล           
เชิงทะเล, ทางเว็บไซต http://www.cherngtalaymuni.go.th 

      ท้ังนี้ ผูสมัครสอบทุกคนจะตองไดรับการประกาศรายชื่อเปนผูมีสิทธิสอบแขงขัน ตามท่ีได
รับรองตามขอ ๕ วาเปนผูท่ีมีคุณสมบัติครบถวน ตามขอ ๒ ของประกาศนี้ และใหถือวาเปนรายชื่อผูมีสิทธิ        
เขาสอบแขงขันตามขอ ๘.๑ เปนการประกาศรายชื่อผูเขาสอบแขงขัน ตามขอ ๕๑ (๕) แหงประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดภูเก็ต เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล         
ของเทศบาล (แกไขเพ่ิมเติม) พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันท่ี ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

/๙. หลักสูตร... 
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  ๙. หลักสูตรและวิธีการสอบแขงขัน  
      เทศบาลตําบลเชิงทะเล จะทําการสอบตามหลักสูตรการแขงขัน ภาคความรู ความสามารถ
ท่ัวไป (ภาค ก) ภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง (ภาค ข) และภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค)                 
ซ่ึงคณะกรรมการดําเนินการสอบแขงขันกําหนด ดังนี้ 
      ๙.๑ ภาคความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก) คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน  
   จะทดสอบโดยขอสอบปรนัย โดยใหคํานึงถึงระดับความรูความสามารถท่ีตองการ
ตามระดับตําแหนงดังนี้ 
   (๑) วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะหและสรุปเหตุผล (คะแนนเต็ม ๒๕ คะแนน) 
        จะทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะหและสรุปเหตุผล โดยการใหสรุป
ความหรือใหจับประเด็นในขอความหรือเรื่องราว หรือใหวิเคราะหเหตุการณ หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง 
เศรษฐกิจหรือสังคม หรือใหหาแนวโนมหรือความเปลี่ยนแปลงท่ีจะเปนไปตามขอมูลหรือสมมติฐาน หรือให
ศึกษาวิเคราะหและสรุปเหตุผลอยางอ่ืน 
   (๒) วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม ๒๕ คะแนน)  
        จะทดสอบความรูความสามารถในการใชภาษา โดยการสรุปความและหรือ
ตีความจากขอความสั้นๆ หรือบทความและใหพิจารณาเลือกใชภาษาในรูปแบบตางๆ จากคําหรือกลุมคํา 
ประโยคหรือขอความสั้นๆ หรือทดสอบโดยการอยางอ่ืนท่ีเหมาะสมกับการทดสอบความรูความสามารถ
ดังกลาว 
   (๓) วิชาความรูพ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) จะทดสอบ
ความรูพ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ ดังตอไปนี้ 

        ก. กฎหมายและพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.๒๕๓๔  
         และแกไขเพ่ิมเติม 

          ข. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  
                 ค. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร  
            ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และแกไขเพ่ิมเติม  
          ง. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และท่ีแกไข  
            เพ่ิมเติม  
          จ. พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  

        พ.ศ.๒๕๔๖ 

  ๙.๒ ภาคความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ข) คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน 
        โดยจะทดสอบความรู ความสามารถในทางท่ีใชในการปฏิบัติงานในหนาท่ีโดยเฉพาะ

ตามท่ีระบุไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง โดยขอสอบปรนัย ในเรื่องตอไปนี้ 
         (๑) ความรูความสามารถเก่ียวกับวิชาการศึกษา (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) 
     ก. หลกัการศึกษา 
     ข. หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร  
     ค. การจัดกระบวนการเรียนรู  
     ง. จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว  
     จ. สื่อการสอนและการจัดการเรียนรู  
     ฉ. การวัดและการประเมินผลการศึกษา  

/(๒) ความรูความสามารถ... 
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        (๒) ความรูความสามารถเก่ียวกับวิชาเอก  (๕๐ คะแนน)  จะทดสอบโดยขอสอบปรนัย 
เก่ียวกับความรูในเนื้อหากลุมวิชา หรือสาขาวิชาเอก 

  ๙.๓ ภาคความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ค) คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน 
         ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาท่ี จากประวัติสวนตัว 

ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางานและพฤติกรรมท่ีปรากฏทางอ่ืนของผูเขาสอบ และจากการสัมภาษณ เชน 
ความรูท่ีอาจใชประโยชนในการปฏิบัติงานในหนาท่ี ความสามารถ ประสบการณ ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ 
ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเขากับผูรวมงาน รวมท้ังสังคมและสิ่งแวดลอม ความคิดริเริ่ม
สรางสรรค ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอยางอ่ืน เปนตน 

  ๑๐. วัน เวลา และสถานท่ีสอบแขงขัน  
         เทศบาลตําบลเชิงทะเล จะดําเนินการสอบแขงขัน ภาคความรูความสามารถท่ัวไป  
(ภาค ก) และภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง (ภาค ข) ในวันอาทิตยท่ี 2 ตุลาคม ๒๕๕๙                      
ณ โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 

๑๑. เกณฑการตัดสิน 
 การตัดสินวาผูใดเปนผูสอบแขงขันได ใหถือเกณฑวา ตองเปนผูสอบไดคะแนนในภาคความรู

ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก) , ภาคความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะสําหรับตําแหนง (ภาค ข) และภาคความ
เหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค) แตละภาคไมต่ํากวารอยละ ๖๐ 

๑๒. การประกาศข้ึนบัญชีบัญชีผูสอบแขงขันได 
       ๑๒.๑ เทศบาลตําบลเชิงทะเล จะประกาศข้ึนบัญชีผูสอบแขงขันได เรียงลําดับท่ีจาก         

ผูสอบแขงขันไดคะแนนรวมสูงลงมาตามลําดับ ในกรณีท่ีมีผูสอบแขงขันคะแนนรวมเทากัน ใหผูสอบไดคะแนน
ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค) มากกวาเปนผูท่ีอยูลําดับท่ีสูงกวา ถาไดคะแนนภาคความเหมาะสม
กับตําแหนง (ภาค ค) เทากัน ใหผูสอบไดคะแนนภาคความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะสําหรับตําแหนง (ภาค ข) 
มากกวาเปนผูท่ีอยูลําดับท่ีสูงกวา ถาไดคะแนนภาคความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะสําหรับตําแหนง (ภาค ข) 
เทากัน ใหผูท่ีไดคะแนนในภาคความรูความสามารถท่ัวไป (ภาค ก) มากกวาเปนผูท่ีอยูลําดับท่ีสูงกวา ถายังได
คะแนนเทากันอีกใหผูท่ีสมัครสอบกอน เปนผูท่ีอยูลําดับท่ีสูงกวา ท้ังนี้จะพิจารณาจากเอกสารในการสมัครสอบ 

       ๑๒.๒ บัญชีผูสอบแขงขันได ใหใชบัญชีไดไมเกิน ๒ ป นับแตวันประกาศข้ึนบัญชี แตถามี
การสอบแขงขันอยางเดียวกันนั้นอีก และไดข้ึนบัญชีผูสอบแขงขันไดใหมแลว บัญชีผูสอบแขงขันไดครั้งกอน 
เปนอันยกเลิก เวนแต ไดมีการเรียกรายงานตัวเพ่ือบรรจุแตงตั้งหรือไดมีการขอใชบัญชีผูสอบแขงขันไดและ        
ไดมีการเรียกรายงานตัวเพ่ือบรรจุแตงตั้งภายในอายุบัญชีท่ีกําหนดไว และตอมาบัญชีไดครบระยะเวลาตามท่ี
ระบุหรือกอนมีการประกาศข้ึนบัญชีผูสอบแขงขันไดใหม ใหถือวาผูนั้นยังมีสิทธิไดรับการบรรจุแตงตั้ง แตท้ังนี้ 
ผูนั้นจะตองไปรายงานตัวตอเทศบาลตําบลเชิงทะเล ไมเกิน ๓๐ วัน นับแตวันถัดจากวันท่ีบัญชีผูสอบแขงขันได
นั้นมีอายุครบ ตามท่ีประกาศหรือวันท่ีประกาศข้ึนบัญชีผูสอบแขงขันไดใหมแลวแตกรณี 

      ๑๒.๓ ผูท่ีสอบแขงขันไดและไดข้ึนบัญชีผูสอบแขงขันได ถามีกรณีอยางใดอยางหนึ่ง
ดังตอไปนี้ ใหเปนอันยกเลิกการข้ึนบัญชีผูนั้น ในบัญชีผูสอบแขงขันได คือ 

     (๑) ผูนั้นไดขอสละสิทธิรับการบรรจุและแตงตั้ง เม่ือมีการเรียกรายงานตัวเพ่ือ
บรรจุแตงตั้ง 

 
/(๒) ผูนั้นไมมา... 
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     (๒) ผูนั้นไมมารายงานตัวเพ่ือรับการบรรจุเขารับราชการภายในเวลาท่ีเทศบาล
ตําบลเชิงทะเลไดกําหนด โดยมีหนังสือสงทางไปรษณียลงทะเบียนแจงใหทราบกําหนดเวลาลวงหนา ไมนอย
กวา ๑๐ วัน นับแตวันท่ีท่ีทําการไปรษณียรับลงทะเบียน 

     (๓) ผูนั้นมีเหตุไมอาจเขาปฏิบัติราชการไดตามกําหนดเวลาท่ีไดบรรจุและแตงตั้ง
ในตําแหนงท่ีสอบได 

     (๔) ผูนั้นประสงคจะรับการบรรจุและแตงตั้งในตําแหนงท่ีสอบแขงขันไดโดยการ
โอนแตสวนราชการท่ีจะบรรจุไมรับโอน และไดแจงใหทราบลวงหนาแลววาจะไมรับโอน ผูนั้นจึงไมประสงคจะ
ไดรับการบรรจุ 

  (๕) ผูนั้นไดรับการบรรจุและแตงตั้งในตําแหนงท่ีสอบไดไปแลวใหยกเลิกการข้ึนบัญชี
ผูนั้นไวในบัญชีผูสอบแขงขันไดทุกบัญชีในการสอบครั้งเดียวกัน 

๑๓. การบรรจุและแตงตั้ง 
        ๑๓.๑ เทศบาลตําบลเชิงทะเล เปนผูดําเนินการสอบแขงขัน ใหบรรจุแตงตั้งไดเฉพาะ

เทศบาลตําบลเชิงทะเลเทานั้น เม่ือบรรจุแตงตั้งครบตามลําดับอัตราท่ีวางแลว หากภายหลังเทศบาลตําบล         
เชิงทะเล มีตําแหนงวาง อาจแตงตั้งผูสอบแขงขันไดท่ีอยูในลําดับถัดไปใหดํารงตําแหนงได แตตองบรรจุและ
แตงตั้งใหเรียงลําดับท่ี ท่ีสอบแขงขันได และไมอนุญาตใหเทศบาลอ่ืน องคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน หรือสวน
ราชการอ่ืน ใชบัญชีผูสอบแขงขันครั้งนี้ไปบรรจุแตงตั้งได 

       ๑๓.๒ การบรรจุแตงตั้งผูสอบแขงขันไดเปนพนักงานเทศบาล ตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดภูเก็ต เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล (แกไขเพ่ิมเติม) พ.ศ.๒๕๕๕ ลงวันท่ี ๑๙ กันยายน ๒๕๕๕ ขอ ๕๓ (๑) กําหนดใหผูนั้นจะตองดํารง
ตําแหนงในเทศบาลท่ีบรรจุแตงตั้งอยางนอย ๑ ป โดยไมมีขอยกเวน เฉพาะเทศบาลตําบลเชิงทะเล กําหนด
เง่ือนไขใหบุคคลท่ีสอบแขงขันได บรรจุแตงตั้งในเทศบาลตําบลเชิงทะเล อยางนอย ๔ ป โดยไมมีขอยกเวน          
จึงจะโอนไปสังกัดหนวยงานราชการอ่ืนได เพ่ือประโยชนในการบริหารงานบุคคลครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทองถ่ิน ไมกระทบตอการเรียนการสอน กอใหเกิดประสิทธิภาพและคุณภาพในการจัดการดานการศึกษา 

 อนึ่ง การบรรจุผูสอบแขงขันได หากคณะกรรมการตรวจสอบภายหลังวามีคุณสมบัติไมตรง
ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง หรือมีคุณสมบัติไมครบถวนในการสมัครสอบแขงขัน เทศบาลตําบลเชิงทะเล   
ขอสงวนสิทธิในการบรรจุแตงตั้ง   และหากปรากฏการดําเนินการสอบแขงขัน มีการทุจริตหรือสอไปในทาง
ทุจริต หรือดําเนินการผิดพลาด อันอาจทําใหเกิดความไมเปนธรรม ใหผูดําเนินการสอบแขงขันพิจารณาแกไข 
หรือยกเลิกการสอบแขงขันในครั้งนี้ได 

 จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน  

    ประกาศ ณ วันที่  ๓   สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕9  
 
 
 

 (นายสุนิรันดร  รชตะพฤกษ) 
นายกเทศมนตรีตําบลเชิงทะเล 
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