ประกาศเทศบาลนครภูเก็ต
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานครูเทศบาล
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย ประจาปี พ.ศ.2559
.......................................................
ด้วยเทศบาลนครภูเก็ต อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต จะดาเนิ นการสอบแข่ง ขัน เพื่อบรรจุและ
แต่ง ตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานครูเทศบาล ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต
ประจาปี พ.ศ. 2559
อาศัยอานาจตามความในข้อ 47 และ 51 แห่ง ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดภูเก็ต เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม) ลงวันที่
19 กันยายน พ.ศ.2555 และประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
กระบวนการสอบแข่ง ขัน พ.ศ. 2558 จึง ประกาศรั บ สมั ค รสอบแข่ ง ขั น เพื่ อ บรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง บุ ค คล
เป็นพนักงานครูเทศบาล ตามรายละเอียดดังนี้
1. ตาแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขัน
1.1 ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย จานวน 60 อัตรา ในรายวิชา ดังนี้
1) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
2) สาขาวิชาคณิตศาสตร์
3) สาขาวิชาภาษาไทย
4) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
5) สาขาวิชาฟิสิกส์
6) สาขาวิชาสังคมศึกษา
7) สาขาวิชาศิลปศึกษา
8) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
9) สาขาวิชานาฏศิลป์
10) สาขาวิชาดนตรีไทย
11) สาขาวิชาดนตรีสากล
12) สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา
13) สาขาวิชาประถมศึกษา
14) สาขาวิชาพลศึกษา
15) สาขาวิชาปฐมวัย
16) สาขาวิชาบรรณารักษ์
17) สาขาวิชาภาษาจีน
18) สาขาวิชาทัศนศิลป์
19) สาขาวิชาแนะแนว
20) สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์(อาหารและโภชนาการ)
รวม

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

8
7
7
3
1
4
2
4
3
1
5
1
1
3
1
1
5
1
1
1

อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา

จานวน 60 อัตรา
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-22. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขัน
2.1 ผู้สมั ค รสอบแข่ ง ขั น ต้ องมี คุ ณ สมบั ติแ ละไม่ มี ลัก ษณะต้ อ งห้า มเบื้ อ งต้น ตามข้ อ 6
แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจัง หวัดภูเก็ต เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหาร
งานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
(3) เป็ น ผู้ เ ลื่ อ มใสในการปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย์
ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
(4) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการทางการเมือง
(5) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ไ ด้ ไร้ความสามารถ
หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลประกาศกาหนด ดังนี้
ก. โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
ข. วัณโรคในระยะอันตราย
ค. โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการที่น่ารังเกียจแก่สังคม
ง. โรคพิษสุราเรื้อรัง
จ. โรคติดยาเสพติดให้โทษ
(6) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่ง ให้ออกจากราชการไว้ก่อน
ตามมาตรฐานทั่วไป หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น
(7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(8) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(9) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(10) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุก โดยคาพิพากษาถึงที่สุด ให้จาคุกเพราะกระทา
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(11) ไม่เ ป็นผู้ เคยถูก ลงโทษให้ ออก ปลดออก หรื อไล่ ออกจากรั ฐวิส าหกิจ หรื อ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
(12) ไม่ เ ป็ น ผู้ เ คยถู ก ลงโทษให้ อ อก หรื อ ปลดออก เพราะกระท าผิ ด วิ นั ย ตาม
มาตรฐานทั่วไป หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลตามกฎหมายว่า
ด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น
(13) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออกเพราะกระทาผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไป หรือ
หลั ก เกณฑ์แ ละวิ ธี การเกี่ย วกับ การบริห ารงานบุค คลของพนั กงานเทศบาล ตามกฎหมายว่า ด้ วยระเบี ย บ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น
(14) ไม่เป็นผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
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ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นพนักงานครูเทศบาล ซึ่งขาดคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามตาม
ข้อ (7) , (9) , (10) หรือ (14) คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดภูเก็ต อาจพิจารณายกเว้นให้สามารถเข้า
รับราชการได้ ส่วนผู้ซึ่งขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม ตามข้อ (11) หรือ (12) ถ้าผู้นั้นได้ออกจากงาน
หรือราชการเกินสองปีแล้ว หรือผู้ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ(13) ถ้าผู้นั้นได้ออกจากงาน หรือ
ราชการเกินสามปีแ ล้ว และมิใช่เป็น กรณี ออกจากงานหรือราชการเพราะกระทาผิดในกรณีทุจริตต่อหน้าที่
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดภูเก็ต อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้
สาหรับพระภิกษุสามเณร ไม่สามารถสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครู
เทศบาลได้ ทั้งนี้ตามหนังสือกองการสารบัญ สานักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501
และคาสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 22 กันยายน 2521
2.2 คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขัน
ผู้ สมั ครสอบต้ องมี คุ ณสมบั ติ เฉพาะส าหรั บต าแหน่ งพนั กงานครู เทศบาล ต าแหน่ ง
ครูผู้ช่วย ดังนี้คือ
1. มีคุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาตรี ทางการศึกษา หรือสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ หรือทางอื่น
ที่ ก.ท. กาหนดเป็นคุณสมบัติ เฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ (รายละเอียดตาม ภาคผนวก ข แนบท้ายประกาศนี้)
2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู
ตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน

ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบแข่งขัน จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนในวันรับสมัครสอบ
3. อัตราเงินเดือนที่ได้รับ
ผู้สอบแข่งขันได้ จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ในตาแหน่ง ครูผู้ช่วย และได้รับเงินเดือนใน
อันดับครูผู้ช่วย ดังนี้
- คุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หลักสูตร 4 ปี กาหนดอัตราเงินเดือน 15,050 บาท
- คุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หลักสูตร 5 ปี กาหนดอัตราเงินเดือน 15,800 บาท
4. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ
ผู้ป ระสงค์ ที่ จ ะสมั ค รสอบแข่ ง ขั น ให้ ติ ด ต่ อขอซื้ อ ใบสมั ค รในราคาชุ ด ละ 150.- บาท
ตั้ ง แต่ วั น เริ่ ม รั บ สมั ค รสอบแข่ ง ขั น ระหว่ า งวั น ที่ 5 – 29 ตุ ล าคม 2558 เวลา 08.30 - 16.30 น.
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โดยยื่นใบสมัครได้ ณ ห้องประชุมสานักการศึกษา ชั้น 5 สานักงานเทศบาลนครภูเก็ต
อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 076-212725 ต่อ 512 , 076-212895
5. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบ
ผู้สมัครสอบแข่งขัน ต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง
และครบถ้วน พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ลงชื่อรับรองสาเนาถูกต้องทุกฉบับ มายื่นในวันสมัคร ดังต่อไปนี้
5.1. ปริญญาบัตร ,หนังสือรับรองคุณวุฒิ และระเบียนแสดงผลการเรียน (แสดงฉบับจริง)
ที่ระบุสาขาหรือวิชาเอกที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง สาหรับตาแหน่งที่จะสมัครตามประกาศรับสมัคร
ของเทศบาลนครภูเก็ต พร้อมสาเนา จานวน 1 ฉบับ โดยจะต้องสาเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจ
ภายในวันรับสมัคร
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-4ในกรณี ที่ ผู้ สมั ครส าเร็ จการศึ กษาแล้ ว แต่ ทางสถานศึ กษายั ง ไม่ อนุ มั ติ คุ ณวุ ฒิ
ทางการศึกษาให้ อนุโลมให้ผู้สมัครสอบใช้สาเนาใบรับรองของสถานศึกษาว่า ได้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแล้ว
แต่รอการอนุมัติวุฒิการศึกษาอยู่แทนได้ โดยใบรับรองจะต้องระบุวันที่ที่ผู้สมัครสาเร็จการศึกษาไว้ด้วย และต้อง
สาเร็จการศึกษาภายในวันรับสมัครสอบแข่งขัน
ในกรณีผู้สมัคร สาเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางการศึกษา หลักสูตร 5 ปี ต้องแสดง
หนังสือรับรองหลักสูตร จากสถาบันการศึกษา (ฉบับจริง)
5.2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดา ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายครั้งเดียวกัน)
และถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จานวน 3 รูป
5.3. สาเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัคร พร้อมแสดงฉบับจริง จานวน 1 ฉบับ
5.4. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้สมัคร (พร้อมแสดงฉบับจริง) จานวน 1 ฉบับ
5.5. สาเนาใบรับรองผ่านการเกณฑ์ทหาร (ส.ด.9) พร้อมแสดงฉบับจริง (เฉพาะผู้สมัคร
สอบที่เป็นชาย) จานวน 1 ฉบับ
5.6. ใบรับรองแพทย์ แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาล
กาหนดซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน (ฉบับจริง) นับแต่วันตรวจร่างกาย จานวน 1 ฉบับ
5.7. สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู
ตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน (พร้อมแสดงฉบับจริง) จานวน 1 ฉบับ
5.8. สาเนาหลักฐานอื่นๆ เช่ น ทะเบียนสมรส ,ใบเปลี่ ยนชื่ อ-นามสกุล (ถ้ามี) พร้ อมแสดง
ฉบับจริง จานวน 1 ฉบับ
5.9. ผู้สมัครที่เป็นพนักงานของรัฐ หรือข้าราชการ/พนักงานส่ วนท้ องถิ่น ที่ประสงค์จะ
สมัครสอบในตาแหน่งที่ไม่สูงกว่าระดับที่ตนดารงอยู่ และใช้คุณวุฒิเช่นเดียวกับตาแหน่งที่ตนดารงตาแหน่งอยู่
จะต้อ งนาหนังสื อรับ รองจากผู้ บังคั บบัญ ชา ซึ่ง เป็ นผู้มี อานาจสั่ง บรรจุ อนุ ญ าตให้มาสมัค รสอบแข่ง ขันได้
หากผู้ส มัครสอบรายใดไม่ นาหนัง สือ อนุ ญ าตดัง กล่า วมายื่น พร้ อมใบสมัค ร ถื อว่ าเป็ นผู้ ไ ม่มี สิท ธิสมั ครสอบ
หรือถ้าเป็นผู้สอบแข่งขันได้จะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ผู้สอบแข่งขันจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้
5.10. ถ่ายเอกสารสาเนาทุกชนิด ให้ใช้กระดาษ A4 เท่านั้น
6. การตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติของผู้สมัครสอบ
6.1. ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ ง ที่สมัครสอบ ตรงตามที่ประกาศรับสมัครสอบ และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้ง ยื่นและแสดงหลักฐานตามวัน เวลา และสถานที่ที่กาหนด ในกรณีที่มี
การผิดพลาดอันเกิด จากผู้สมัครกรอกหลักฐานการสมัคร หรือยื่นไม่ครบถ้วน จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติใน
การสมัครสอบ และหากมีกรณีการปลอมแปลงเอกสารที่ใช้สมัครสอบจะถูกดาเนินคดีตามกฎหมาย
6.2. หากตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้สอบแข่งขันได้ รายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กาหนด
คณะกรรมการสอบแข่งขัน จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบและไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุแต่ง ตั้ง
ให้ดารงตาแหน่งใด ๆ
6.3. ผู้สมัครสอบแข่งขัน จะต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนใน
เขตจ่า ยของการไปรษณีย์ไ ว้ใ นใบสมัค ร และในกรณีที่แ จ้ง สถานที่อ ยู่ไ ม่ชัด เจนทาให้ ไม่สามารถติดต่อได้
ผู้ส อบแข่ง ขัน จะเรีย กร้อ งสิท ธิใ ดๆ ไม่ไ ด้ หากมีก ารเปลี่ย นแปลงที่อ ยู่ใ นภายหลัง ต้อ งแจ้ง ให้สานัก งาน
เทศบาลนครภูเก็ต ทราบทันที
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-57. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
ผู้สมัครจะต้องชาระค่าธรรมเนียมการสอบ คนละ 200 บาท
ค่าธรรมเนียมการสอบ จะไม่จ่ายคืนให้ เมื่อได้ประกาศรายชื่อว่าเป็นผู้มีสิทธิสอบแล้ว เว้นแต่
มีการยกเลิกการสอบครั้งนี้ทั้งหมด เนื่องจากมีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริต จึงให้จ่ายคืนค่าธรรมเนียมสอบแก่
ผู้สมัครสอบเฉพาะผู้ที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตนั้นได้
8. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน
8.1. เทศบาลนครภูเก็ต จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขัน ภายในวันที่ 5
พฤศจิกายน 2558 ณ สานักงานเทศบาลนครภูเก็ต ,ทางเว็บไซต์ www.phuketcity.go.th และ www.phuketedu.org
8.2. วัน เวลา สถานที่สอบ ตารางสอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ จะประกาศ ให้ทราบ
ก่อนวันสอบแข่งขัน ไม่น้อยกว่า 5 วันทาการ (วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558) ณ สานักงานเทศบาลนครภูเก็ต
ทางเว็บไซต์ www.phuketcity.go.th และ www.phuketedu.org
ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบทุกคนจะต้องได้รับการประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน ตามที่ได้
รับรองตามข้อ 5 ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามข้อ 2 ของประกาศนี้ และให้ถือว่าประกาศรายชื่อผู้มี สิทธิ
เข้าสอบแข่งขันตามข้อ 8.1 เป็นการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน ตามข้อ 51 (5) แห่ง ประกาศ
คณะกรรมการพนั กงานเทศบาลจั งหวั ดภูเก็ ต เรื่ อง หลั กเกณฑ์ และเงื่ อนไขเกี่ยวกั บการบริหารงานบุ คคล
ของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2555
9. หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน
เทศบาลนครภูเก็ต จะทาการสอบตามหลักสูตรการสอบแข่งขัน ภาคความรู้ ความสามารถ
ทั่วไป (ภาค ก) ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง (ภาค ข) และภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ภาค ค)
ซึ่งคณะกรรมการดาเนินการสอบแข่งขันกาหนด ดังนี้
9.1 ภาคความรู้ ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) คะแนนเต็ม 100 คะแนน
จะทดสอบโดยข้อสอบปรนัย โดยให้คานึง ถึง ระดับความรู้ความสามารถที่ต้องการ
ตามระดับตาแหน่งดังนี้
(1) วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล (คะแนนเต็ม 25 คะแนน)
จะทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล โดยการให้สรุป
ความหรือให้จับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราว หรือให้วิเคราะห์เหตุการณ์ หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจ
หรือสัง คม หรือให้หาแนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูลหรือสมมติฐาน หรือให้ศึกษา
วิเคราะห์และสรุปเหตุผลอย่างอื่น
(2) วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม 25 คะแนน)
จะทดสอบความรู้และความสามารถในการใช้ภาษา โดยการให้สรุปความและ
หรือตีความจากข้อความสั้น ๆ หรือบทความและให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่าง ๆ จากคาหรือกลุ่มคา
ประโยคหรือข้อ ความสั้น ๆ หรือทดสอบโดยการอย่างอื่นที่เ หมาะสมกับการทดสอบความรู้ความสามารถ
ดังกล่าว
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-6(3) วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) จะทดสอบ
ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ดังต่อไปนี้
ก. กฎหมายและพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ค. พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม
ง. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
จ. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ. 2546
9.2 ภาคความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง (ภาค ข) คะแนนเต็ม 100 คะแนน
โดยจะทดสอบความรู้ ความสามารถในทางที่ใช้ในการปฏิบั ติงานในหน้ าที่ โดยเฉพาะ
ตามที่ระบุไว้ในมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง โดยข้อสอบปรนัย ในเรื่องต่อไปนี้
(1) ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
ก. หลักการศึกษา
ข. หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
ค. การจัดกระบวนการเรียนรู้
ง. จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
จ. สื่อการสอนและการจัดการเรียนรู้
ฉ. การวัดและประเมินผลการศึกษา
(2) ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) จะทดสอบโดย
ข้อสอบปรนัย เกี่ยวกับความรู้ในเนื้อหากลุ่มวิชา หรือสาขาวิชาเอก
9.3 ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ภาค ค) คะแนนเต็ม 100 คะแนน
ประเมินบุคคลเพื่อพิจ ารณาความเหมาะสมกับตาแหน่ง หน้าที่ จากประวัติส่วนตัว
ประวัติการศึกษา ประวัติการทางานและพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบ และจากการสัมภาษณ์ เช่น
ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์
ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ ร่วมงาน รวมทั้ง สั ง คมและสิ่ง แวดล้ อม ความคิดริเริ่ ม
สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น
10. วัน เวลา และสถานที่สอบแข่งขัน
เทศบาลนครภูเก็ต จะดาเนินการสอบแข่งขัน ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และ
ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง (ภาค ข) ในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงเรียนเทศบาล
บ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ)
11. เกณฑ์การตัดสิน
การตัด สิ น ว่า ผู้ใ ดเป็น ผู้ส อบแข่ง ขัน ได้ ให้ถือ เกณฑ์ว่า ต้อ งเป็น ผู้ส อบได้ค ะแนนใน
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) , ภาคความรู้ ความสามารถที่ใช้ เฉพาะสาหรับ ตาแหน่ง (ภาค ข)
และภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ภาค ค) แต่ละภาคไม่ต่ากว่าร้อยละ 60
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-712. การประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
12.1 เทศบาลนครภู เ ก็ ต จะประกาศขึ้ น บั ญ ชี ผู้ ส อบแข่ ง ขั น ได้ เรี ย งล าดั บ ที่ จ าก
ผู้สอบแข่งขันได้คะแนนรวมสูงลงมาตามลาดับ ในกรณี ที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนน
ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ภาค ค) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสม
กับตาแหน่ง (ภาค ค) เท่า กัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสาหรับตาแหน่ง (ภาค ข)
มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสาหรับตาแหน่ง (ภาค ข)
เท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนวิชาความรู้พื้ นฐานในการปฏิบัติ ราชการในภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)
มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้ายังได้คะแนนเท่ากันอีกให้ผู้ที่สมัครสอบก่ อน เป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า
ทั้งนี้จะพิจารณาจากเอกสารในการสมัครสอบ
12.2 บัญ ชีผู้ส อบแข่ง ขัน ได้ ให้ใ ช้บัญ ชีไ ด้ไ ม่เ กิน 2 ปี นับ แต่วัน ประกาศขึ้น บัญ ชี
แต่ถ้ามีการสอบแข่งขัน อย่างเดียวกัน นั้น อีก และได้ขึ้นบัญ ชีผู้สอบแข่ง ขันได้ใหม่แล้ว บัญ ชีผู้สอบแข่ง ขันได้
ครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก เว้นแต่ ได้มีการเรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้งหรือได้มีการขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้
และได้มีการเรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้ง ภายในอายุบัญ ชีที่กาหนดไว้ และต่อมาบัญชีได้ครบระยะเวลา
ตามที่ระบุหรือก่อนมีการประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่ ให้ถือว่าผู้นั้นยังมีสิทธิได้รับการบรรจุแต่งตั้ง
แต่ทั้งนี้ ผู้นั้นจะต้องไปรายงานตัวต่อเทศบาลนครภูเก็ต ไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันถัดจากวันที่บัญชีผู้สอบแข่งขันได้
นั้นมีอายุครบ ตามที่ประกาศหรือวันที่ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้วแต่กรณี
12.3 ผู้ที่สอบแข่ง ขันได้และได้ขึ้นบัญ ชีผู้สอบแข่ง ขันได้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้น ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ คือ
(1) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิรับการบรรจุและแต่งตั้ง เมื่อมีการเรียกรายงานตัวเพื่อ
บรรจุแต่งตั้ง
(2) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการภายในเวลาที่เทศบาลนครภูเก็ต
ได้กาหนด โดยมีหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแจ้งให้ทราบกาหนดเวลาล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 10 วัน นับตั้งแต่
วันที่ที่ทาการไปรษณีย์รับลงทะเบียน
(3) ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามกาหนดเวลาที่จะบรรจุและ
แต่งตั้งในตาแหน่งที่สอบได้
(4) ผู้นั้นประสงค์จะรับการบรรจุและแต่งตั้งในตาแหน่งที่สอบแข่งขันได้โดยการโอน
แต่ส่ วนราชการที่ จะบรรจุไม่รั บโอน และได้ แจ้ งให้ทราบล่วงหน้ าแล้วว่าจะไม่รั บโอน ผู้นั้ นจึงไม่ ประสงค์จะรั บ
การบรรจุ
(5) ผู้นั้นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในตาแหน่งที่สอบได้ไปแล้วให้ยกเลิกการขึ้นบัญชี
ผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ทุกบัญชีในการสอบครั้งเดียวกัน
13. การบรรจุและแต่งตั้ง
13.1 เทศบาลนครภูเ ก็ต เป็น ผู้ดาเนิน การสอบแข่ง ขัน ให้บ รรจุแ ต่ง ตั้ง ได้เ ฉพาะ
เทศบาลนครภูเก็ต เท่านั้น เมื่อบรรจุแต่งตั้งครบตามลาดับจานวนอัตราที่ว่างแล้ว หากภายหลังตาแหน่งดังกล่าว
ว่างลง อาจแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ที่อยู่ในลาดับถัดไปให้ดารงตาแหน่งได้ แต่ต้องบรรจุและแต่งตั้งเรียงตามลาดับ
ที่ ทีส่ อบแข่งขันได้ และไม่อนุญาตให้เทศบาลอื่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น หรือส่วนราชการอื่น ใช้บัญชี
ผู้สอบแข่งขันครั้งนี้ไปบรรจุแต่งตั้งได้
/-8 13.2 การบรรจุและแต่งตั้ง..
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-813.2 การบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นพนักงานครูเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดภูเก็ต เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม)
พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2555 ข้อ 53 (1) กาหนดเงื่อนไขให้ผู้นั้นจะต้องดารงตาแหน่งใน
เทศบาลที่บรรจุ แต่งตั้งอย่างน้อย 1 ปี โดยไม่มีข้อยกเว้น เฉพาะเทศบาลนครภูเก็ต กาหนดเงื่อนไขให้บุคคล
ที่สอบแข่งขันได้ บรรจุแต่งตั้งในเทศบาลนครภูเก็ต อย่างน้อย 4 ปี โดยไม่มีข้อยกเว้น จึง จะขอโอนไปสัง กัด
หน่วยงานราชการอื่นได้ เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานบุคคลครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ไม่กระทบ
ต่อการเรียนการสอน ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและคุณภาพในการจัดการด้านการศึกษา
อนึ่ง การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ หากคณะกรรมการตรวจสอบภายหลังว่ามีคุณสมบัติ
ไม่ตรงตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนในการสมัครสอบแข่งขัน เทศบาลนครภูเก็ต
ขอสงวนสิทธิในการบรรจุแต่งตั้ง
และหากปรากฏว่าการดาเนินการสอบแข่งขัน มีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริต หรือดาเนินการ
ผิดพลาด อันอาจทาให้เกิดความไม่เป็นธรรม ให้ผู้ดาเนินการสอบแข่งขันพิจารณาแก้ไข หรือยกเลิกการสอบแข่งขัน
ในครั้งนี้ได้
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2558
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