ประกาศคณะกรรมการสอบแข่งขัน
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานครูเทศบาล
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย ประจาปี พ.ศ. 2556
...................................................
ด้วยเทศบาลเมืองวังน าเย็น อาเภอวังน าเย็น จังหวัด สระแก้ว จะด าเนิ นการสอบแข่งขั น
เพื่อบรรจุและแต่งตังบุคคลเป็นพนักงานครูเทศบาล ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย ประจาปี พ.ศ. 2556 จานวน 13 อัตรา
เพื่อทาหน้าที่ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองวังนาเย็น
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 15 และมาตรา 23 วรรคท้าย แห่งท้ายพระราชบัญญัติ
ระเบี ยบบริห ารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
สระแก้ว เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็น พนักงานเทศบาล
พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2555 ประกอบกับมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสระแก้ว
ในการประชุมครังที่ 2/2556 เมื่อวั นที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ
และแต่งตังบุคคลเป็นพนักงานครูเทศบาล ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย ดังต่อไปนี
1. ตำแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขัน
1.1 ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย จานวน 13 อัตรา
1) สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์
2) สาขาวิชาเอกภาษาไทย
3) สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ
4) สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์
5) สาขาวิชาเอกเคมี
6) สาขาวิชาเอกชีววิทยา
7) สาขาวิชาเอกสังคมศึกษา
8) สาขาวิชาเอกดนตรีศึกษา
9) สาขาวิชาเอกพลศึกษา
10) สาขาวิชาเอกศิลปศึกษา
11) สาขาวิชาเอกการประถมศึกษา
12) สาขาวิชาเอกการศึกษาปฐมวัย

(12 สาขาวิชาเอก) ดังนี
(รหัส 01)
จานวน
(รหัส 02)
จานวน
(รหัส 03)
จานวน
(รหัส 04)
จานวน
(รหัส 05)
จานวน
(รหัส 06)
จานวน
(รหัส 07)
จานวน
(รหัส 08)
จานวน
(รหัส 09)
จานวน
(รหัส 10)
จานวน
(รหัส 11)
จานวน
(รหัส 12)
จานวน

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

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

/ 2. คุณสมบัติ...
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-22. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขัน
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด สระแก้ว เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ของเทศบาล ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังต่อไปนี
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
(4) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการทางการเมือง
(5) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ
จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลประกาศกาหนด ดังนี
(ก) โรคเรือนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย
(ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการที่น่ารังเกียจแก่สังคม
(ง) โรคพิษสุราเรือรัง
(จ) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
(6) ไม่เป็ น ผู้อยู่ระหว่างถูกสั่ งให้ พั กราชการหรือถูกสั่งให้ ออกจากราชการไว้ก่อน
ตามมาตรฐานทั่ ว ไป หรื อ หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารงานบุ ค คลของพนั ก งานเทศบาล
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น
(7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(8) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(9) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(10) ไม่เป็น ผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิ พากษาถึงที่สุด ให้จาคุกเพราะกระทา
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(11) ไม่ เป็ น ผู้ เคยถู กลงโทษให้ ออก ปลดออก หรือ ไล่ อ อกจากรัฐ วิส าหกิ จ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
(12) ไม่ เป็ น ผู้ เคยถู ก ลงโทษให้ อ อก หรื อ ปลดออก เพราะกระท าผิ ด วิ นั ย ตาม
มาตรฐานทั่วไป หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น
(13) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทาผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไป หรือ
หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารงานบุ ค คลของพนั ก งานเทศบาลตามกฎหมายว่ าด้ ว ยระเบี ย บ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น
/ (14) ไม่เป็นผู้เคย...
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-3(14) ไม่เป็นผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นพนักงานครูเทศบาล ซึ่งขาดคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้าม
ตามข้อ 6 คณะกรรมการพนั กงานเทศบาลจังหวัด สระแก้ว อาจพิจารณายกเว้นให้ส ามารถเข้ารับราชการ
เป็นพนักงานครูเทศบาลได้ ในกรณีดังนี
(1) ผู้ซึ่งขาดคุณสมบัติตามข้อ 6 (7) (9) (10) และ (14)
(2) ผู้ซึ่งขาดคุณสมบัติตามข้อ 6 (11) (12) ซึ่งได้ออกจากงานหรือราชการ
เกินสองปีแล้ว มิใช่กรณีออกเพราะกระทาผิดในกรณีทุจริตต่อหน้าที่
(3) ผู้ ซึ่ งขาดคุ ณ สมบั ติ ต ามข้ อ 6 (13) ซึ่ งได้ อ อกจากงานหรือ ราชการ
เกินสามปีแล้ว และมิใช่กรณีออกเพราะกระทาผิดในกรณีทุจริตต่อหน้าที่
สาหรับพระภิกษุ หรือสามเณร ไม่สามารถสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบแข่งขัน
เพื่อบรรจุและแต่งตังเป็ นพนั กงานครู เทศบาลได้ ทังนี เป็นไปตามนัยหนังสือกรมสารบรรณ คณะรัฐมนตรี
ฝ่ายบริหาร ที่ นร 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคาสั่งมหาเถรสมาคม
ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538
2.2 คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขัน
ผู้ส มัครสอบแข่งขัน ต้ องมีคุณ สมบัติเฉพาะส าหรับ ตาแหน่ง ในตาแหน่ง ครูผู้ ช่ว ย
(รายละเอียดตามภาคผนวก ก. แนบท้าย) ดังนี
(1) มีคุณวุฒิ ไม่ต่ากว่าปริญญาตรี ทางการศึกษา หรือทางอื่น ที่ ก.ท. กาหนดเป็น
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี (รายละเอียดตามภาคผนวก ข. แนบท้าย)
(2) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบแข่งขัน จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนในวันรับสมัครสอบ
3. อัตรำเงินเดือนที่ได้รับ
ผู้สอบแข่งขันได้ จะได้รับการบรรจุและแต่งตัง ในตาแหน่ง ครูผู้ช่วย อัตราเงินเดือน ดังนี
3.1 ส าหรับ คุณ วุฒิ ปริญ ญาตรีท างการศึกษา หลั กสูตร 4 ปี ให้ ได้รับเงินเดือนอัน ดับ
ครูผู้ช่วย ขัน 8,340 บาท
3.2 ส าหรับ คุ ณ วุฒิ ปริญ ญาตรีท างการศึกษา หลั กสูตร 5 ปี ให้ ได้รับเงินเดือนอัน ดับ
ครูผู้ช่วย ขัน 9,140 บาท
4. วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัครสอบแข่งขัน
4.1 สมัครด้วยตนเอง
ติดต่อขอซือใบสมัครในราคาชุดละ 100 บาท และยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง ได้ที่
อาคารเอนกประสงค์ เทศบาลเมืองวังนาเย็น อาเภอวังนาเย็น จังหวัดสระแก้ว ตังแต่วันที่ 11 มีนาคม 2556
ถึงวันที่ 25 เมษายน 2556 (ในวันและเวลาราชการ)

/ 4.2 สมัครทำงอินเตอร์เน็ต...
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-44.2 สมัครทางอินเตอร์เน็ต
สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตังแต่วันที่ 11 มีนาคม 2556 ถึงวันที่ 25 เมษายน 2556
ดาวน์โหลดใบสมัครได้ทเี่ ว็บไซต์ www.wangnamyen.net
4.2.1 ให้ ผู้ ส มั ค รดาวน์ โ หลดใบสมั ค ร จากนั นพิ ม พ์ ใบสมั ค รและแบบฟอร์ ม
การชาระเงิน ลงในกระดาษ A4 อย่างละ 1 แผ่น พร้อมกรอกข้อมูลการสมัครสอบให้ถูกต้องและครบถ้วน
4.2.2 โอนเงิ น ตามแบบโอนเงิ น ของธนาคารและแบบฟอร์ ม การช าระเงิ น
ของเทศบาล จานวน 300 บาท (โดยเป็นค่าคู่มือการสมัครสอบ 100 บาท และค่าธรรมเนียมสอบ 200 บาท)
ผ่ า นเคาน์ เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุ ง ไทย ทุ ก สาขาทั่ ว ประเทศ ตั งแต่ วั น ที่ 11 มี น าคม 2556 ถึ ง วั น ที่
25 เมษายน 2556 ภายในเวลาทาการของธนาคาร พร้อมส่งหลักฐานการชาระเงินดังกล่าวทางโทรสาร (FAX)
หมายเลข 0-3725-1404 หรือ 0-3725-1648 ต่อ 144 ทันที ภายในวันที่ชาระเงิน
ทั งนี การรั บ สมั ค รจะมี ผ ลสมบู ร ณ์ เมื่ อ ช าระค่ าใช้ จ่ ายในการสมั ค รสอบกั บ ทาง
ธนาคารแล้ว และเมื่อสมัครสอบพร้อมชาระค่าธรรมเนียมสอบแล้วจะไม่มีสิทธิ์เรียกร้ องเงินคืนไม่ว่ากรณีใด ๆ
ทังสิน
4.2.3 ส่ ง เอกสารดั ง ต่ อ ไปนี ทางไปรษณี ย์ ด้ วยบริ ก ารด่ ว นพิ เศษ (EMS) มาที่
สานักงานเทศบาลเมืองวังนาเย็น 99/99 หมู่ที่ 2 ตาบลวังนาเย็น อาเภอวังนาเย็น จังหวัดสระแก้ว 27210
วงเล็ บ มุ ม ซองด้ านบนขวาว่า “สมั ค รสอบแข่ งขั น ” ภายในวั น ที่ 25 เมษายน 2556 (เทศบาลถื อ วั น ที่
ประทั บ ตราไปรษณี ย์ เป็ น ส าคั ญ ) และเพื่ อ ป้ อ งกั น ข้ อ มู ล สู ญ หาย ผู้ ส มั ค รควรส าเนาข้ อ มู ล ใบสมั ค รและ
แบบฟอร์มการชาระเงินของตัวเองไว้ด้วย
1) ใบสมัคร
2) หลักฐานการโอนเงินตามแบบโอนเงินของธนาคารและแบบฟอร์มการ
ชาระเงินของเทศบาล
3) สาเนาเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบ ตามข้อ 5
4) ซองน าตาลแบบขยายข้ า ง ขนาด A4 จ่ าหน้ า ซองถึ ง ตั ว ผู้ ส มั ค รเอง
ติด แสตมป์ จ านวน 30 บาท (ส าหรั บ จัด ส่ งใบเสร็จรับ เงิน , คู่ มื อการสมัค รสอบ และบั ตรประจาตั วสอบ
ให้ผู้สมัคร)
4.3 ผู้สมัครสอบแข่งขัน มีสิทธิเลือกสมัครสอบได้เพียงสาขาวิชาเดียวเท่านัน
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือติดต่อสอบถามได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ กองการศึกษา
เทศบาลเมืองวังนาเย็น หมายเลขโทรศัพท์ 0-3725-1648 ต่อ 108, 137, 612, 613 หรือทางเว็บไซต์
www.wangnamyen.net
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-55. เอกสำรและหลักฐำนที่ใช้ในกำรสมัครสอบแข่งขัน
5.1 ใบสมั ค รพร้ อ มรู ป ถ่ า ยหน้ า ตรงไม่ ส วมหมวก ไม่ ส วมแว่ น ตาด า ขนาด 1 นิ ว
ถ่ายครังเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันสมัคร) จานวน 4 รูป โดยให้ผู้สมัครติดรูปถ่ายในใบสมัคร จานวน 1 รูป
และติดรูปถ่ายในบัตรประจาตัวสอบ จานวน 3 รูป
5.2 สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 1 ฉบับ พร้อมฉบับจริง
5.3 ส าเนาบั ต รประจาตั วประชาชน หรือบั ตรประจาตัว เจ้าหน้าที่ ของรัฐ หรือบั ต ร
ประจาตัวข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น จานวน 1 ฉบับ พร้อมฉบับจริง
5.4 ส าเนาวุฒิ ก ารศึ ก ษา หรื อ ส าเนาใบปริญ ญาบั ต ร หรื อ ส าเนาระเบี ย นแสดงผล
การเรี ย น (Transcript) ฉบั บ ภาษาไทย ที่แ สดงว่าเป็ น ผู้ มี วุฒิ การศึ กษาตรงตามคุณ สมบั ติเฉพาะตาแหน่ ง
สาหรับ ตาแหน่งที่จะสมัครสอบ โดยต้องสาเร็จการศึกษาและได้รั บอนุมัติจากผู้มีอานาจภายในวัน รับ สมัคร
จานวน 1 ฉบับ พร้อมฉบับจริง
สาหรับผู้สมัครสอบที่สาเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางการศึกษา หลักสูตร 5 ปี ต้องแสดง
หนังสือรับรองหลักสูตรจากสถาบันการศึกษา (ฉบับจริง)
5.5 ใบรับรองแพทย์ปริญญาที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามที่ ก.ท. กาหนด ซึ่งออก
ให้ไม่เกิน 1 เดือน นับแต่วันตรวจร่างกาย จานวน 1 ฉบับ (ฉบับจริง)
5.6 สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จานวน 1 ฉบับ พร้อมฉบับจริง
5.7 สาเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล เป็นต้น (ถ้ามี)
จานวน 1 ฉบับ พร้อมฉบับจริง
ทังนี สาเนาภาพถ่ายเอกสารหลักฐานทุกฉบับ ให้ใช้กระดาษ A4 เท่ านัน และสาเนา
เอกสารทุกฉบับ ให้ผู้สมัครสอบลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง พร้อมเขียนชื่อ -นามสกุลตัวบรรจงในวงเล็บ
กากับไว้ทุกหน้าของสาเนาเอกสารด้วย
ในกรณี ผู้ ส มั ค รสอบผู้ ใ ดเป็ น พนั ก งานของรั ฐ หรื อ ข้ า ราชการพลเรื อ นสามั ญ
หรือข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น ที่ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันในตาแหน่งที่มีระดับไม่สูงกว่าตาแหน่ง
ที่ ต นด ารงอยู่ และใช้ คุ ณ วุฒิ เดี ย วกั บ ต าแหน่ งที่ ต นด ารงอยู่ จะต้ อ งน าหนั งสื อ รั บ รองจากผู้ บั งคั บ บั ญชา
ซึ่งเป็นผู้มีอานาจสั่งบรรจุ อนุญาตให้มาสอบแข่งขันได้ มายื่นพร้อมใบสมัคร หากไม่มีหนังสือรับรองดังกล่าว
ในวันยื่นใบสมัคร ผู้นันไม่มีสิทธิสมัครสอบสาหรับการสอบแข่งขันในครังนี
6. กำรตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติของผู้สมัครสอบ
6.1 ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ทั่วไปและมีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งที่ประกาศรับสมัคร ในกรณีที่มี
การผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบกรอกเอกสารหลักฐานการสมัครสอบ หรือยื่นเอกสารหลักฐานการสมัคร
สอบไม่ครบถ้ว น จะถือว่าเป็ น ผู้ขาดคุณ สมบัติในการสอบแข่งขัน และหากมีกรณี การปลอมแปลงเอกสาร
ที่ใช้สมัครสอบจะถูกดาเนินคดีตามกฎหมาย
/ 6.2 การบรรจุแต่งตัง...
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-66.2 การบรรจุแต่งตังผู้สอบแข่งขันได้ หากตรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้ใดมีคุณสมบัติ
ไม่ครบถ้วนตามที่กาหนดในการสมัครสอบ หรือมีคุณสมบัติไม่ตรงตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งในการบรรจุ
แต่งตั ง คณะกรรมการสอบแข่งขั น จะถือว่าเป็ นผู้ นั นขาดคุณ สมบั ติในการสมัค รสอบ ไม่มี สิ ท ธิ เข้ ารับ การ
สอบแข่งขันและไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุแต่งตังให้ดารงตาแหน่งใด ๆ ของเทศบาลเมืองวังนาเย็น
7. ค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครสอบ
ผู้สมัครสอบต้องชาระค่าธรรมเนียมสอบ จานวน 200 บาท
ค่าธรรมเนียมสอบจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ เว้นแต่จะเสนอให้ คณะกรรมการกลาง
พนักงานเทศบาลพิจารณายกเว้นเป็นรายกรณีไป
8. กำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลำ สถำนที่ และระเบียบเกี่ยวกับกำรสอบ
8.1 การประกาศรายชื่ อ ผู้ มีสิ ท ธิเข้ าสอบแข่งขั น จะประกาศให้ ท ราบ ณ ส านั ก งาน
เทศบาลเมืองวังนาเย็น และทางเว็บไซต์ www.wangnamyen.net ในวันที่ 30 เมษายน 2556
8.2 วั น เวลา สถานที่ ส อบ และระเบี ย บเกี่ ย วกั บ การสอบ จะประกาศให้ ท ราบ
ณ สานักงานเทศบาลเมืองวังนาเย็น และทางเว็บไซต์ www.wangnamyen.net ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2556
9. หลักสูตรและวิธีกำรสอบแข่งขัน
เทศบาลเมืองวังนาเย็น จะทาการสอบตามหลักสู ตรและวิธีการสอบแข่งขัน แบ่งออก
เป็น 3 ภาค ดังนี
9.1 ภำคควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไป (ภำค ก) คะแนนเต็ม 100 คะแนน
ทดสอบโดยข้อสอบปรนั ย โดยให้ ค านึ งถึงระดั บความรู้ค วามสามารถที่ต้ องการ
ตามระดับตาแหน่ง ดังนี
(1) วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล (คะแนนเต็ม 25 คะแนน)
ทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล โดยการให้สรุปความ
หรือให้จับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราว หรือให้วิเคราะห์เหตุการณ์หรือ สรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจ
หรือสังคม หรือให้หาแนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูลหรือสมมติฐาน หรือให้ศึกษา
วิเคราะห์และสรุปเหตุผลอย่างอื่น
(2) วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม 25 คะแนน)
ทดสอบความรู้และความสามารถในการใช้ภ าษา โดยการให้ สรุปความและหรือ
ตีความจากข้อความสัน ๆ หรือบทความและให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่าง ๆ จากคาหรือกลุ่มคา
ประโยคหรือข้อความสั น ๆ หรือทดสอบโดยการอย่างอื่นที่เหมาะสมกับ การทดสอบความรู้ความสามารถ
ดังกล่าว

/ (3) วิชาความรู้พืนฐาน...
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-7(3) วิชาความรู้พืนฐานในการปฏิบัติราชการ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
ทดสอบความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ดังต่อไปนี
ก. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
ข. กฎหมายและพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ค. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ง. พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขันตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม
จ. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ฉ. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ. 2546
ช. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
ซ. พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
ฌ. นโยบายและระบบการจัดการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ญ. เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมอาเซียน
9.2 ภำคควำมรู้ควำมสำมำรถเฉพำะสำหรับตำแหน่ง (ภำค ข) คะแนนเต็ม 100คะแนน
ทดสอบความรู้ ความสามารถในทางที่ ใช้ใ นการปฏิบั ติงานในหน้าที่ โดยเฉพาะ
ตามที่ระบุไว้ในมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง โดยข้อสอบปรนัย ในเรื่องต่อไปนี
9.2.1 ความรู้ความสามารถเกีย่ วกับวิชาการศึกษา (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
ก. หลักการศึกษา
ข. หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
ค. การจัดกระบวนการเรียนรู้
ง. จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
จ. การพัฒนาผู้เรียน
ฉ. การบริหารจัดการชันเรียน
ช. การวิจัยทางการศึกษา
ซ. สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
ฌ. การวัดและประเมินผลทางการศึกษา
ญ. ความเป็นครู
ฎ. จิตวิทยาพัฒนาการเด็กและวัยรุ่น
9.2.2 ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) ทดสอบโดย
ข้อสอบปรนัย เกี่ยวกับความรู้ในเนือหากลุ่มวิชา หรือสาขาวิชาเอก

/ 9.3 ภำคควำมเหมำะสม...
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-89.3 ภำคควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง (ภำค ค) คะแนนเต็ม 100 คะแนน
ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่วนตัว
ประวัติการศึกษา ประวัติการทางานและพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบ และจากการสั มภาษณ์
เช่น ความรู้ ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย
อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทังสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น
ทั งนี เทศบาลเมื อ งวั งน าเย็ น จะด าเนิ น การทดสอบภาคความรู้ ค วามสามารถทั่ ว ไป
(ภาค ก) และความรู้ ความสามารถเฉพาะส าหรับ ตาแหน่ ง (ภาค ข) ก่อน เพื่ อประกาศรายชื่อ ผู้ ส อบผ่ าน
ภาคความรู้ ค วามสามารถทั่ ว ไป (ภาค ก) และความรู้ ค วามสามารถเฉพาะส าหรั บ ต าแหน่ ง (ภาค ข)
แล้วจึงดาเนินการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ภาค ค) ต่อไป
10. วัน เวลำ และสถำนที่สอบแข่งขัน
เทศบาลเมืองวังนาเย็น จะดาเนินการสอบแข่งขัน ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)
และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง (ภาค ข) ในเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทยาเขตสระแก้ว ที่ตัง 254 หมู่ 4 ตาบลวัฒนานคร อาเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 27160
11. เกณฑ์กำรตัดสิน
การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ให้ถือเกณฑ์ว่า ต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในภาค
ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง (ภาค ข) และภาค
ความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ภาค ค) ที่สอบตามหลักสูตร แต่ละภาคไม่ต่ากว่าร้อยละ 60
โดยน าคะแนนจากการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่ ว ไป (ภาค ก) ภาคความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง (ภาค ข) และภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ภาค ค) มารวมกั น
ทังนีคานึงถึงหลักวิชาการวัดผล
12. กำรขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
12.1 เทศบาลเมืองวังนาเย็น จะประกาศขึนบัญชีผู้สอบแข่งขั นได้ เรียงลาดับที่จาก
ผู้สอบแข่งขันได้คะแนนรวมสูงลงมาตามลาดับ ในกรณีที่ มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาค
ความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ภาค ค) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับ
ตาแหน่ ง (ภาค ค) เท่ ากั น ให้ ผู้ ส อบได้ค ะแนนภาคความรู้ค วามสามารถเฉพาะส าหรับ ต าแหน่ ง (ภาค ข)
มากกว่าเป็ นผู้ อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสาหรับตาแหน่ง (ภาค ข)
เท่ากัน ให้ ผู้ได้คะแนนวิช าความรู้พืนฐานในการปฏิบัติราชการในภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)
มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้ายังได้คะแนนเท่ากันอีกให้ผู้ที่สมัครสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า
ทังนี จะพิจารณาจากเอกสาร ในการสมัครสอบ
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-912.2 บัญ ชีผู้ส อบแข่ง ขัน ได้ ให้ใ ช้บัญ ชีไ ด้ไม่เกิน 2 ปี นับ แต่วัน ประกาศขึ นบัญ ชี
แต่ถ้ามีการสอบแข่งขัน อย่างเดียวกัน นันอีกและได้ขึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้
ครังก่อนเป็นอันยกเลิก เว้นแต่ได้มีการเรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตังหรือได้มีการขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้
และได้มีการเรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตังภายในอายุบัญชีที่กาหนดไว้ และต่อมาบัญชีได้ครบระยะเวลาตาม
ที่ระบุหรือก่อนมีการประกาศขึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่ ให้ถือว่าผู้นันยังมีสิทธิได้รับการบรรจุแต่งตัง แต่ทังนี
ผู้นันจะต้องไปรายงานตัวต่อเทศบาลเมืองวังนาเย็น ไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันถัดจากวันที่บัญชีผู้สอบแข่งขันได้นัน
มีอายุครบตามที่ประกาศหรือวันที่ประกาศขึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้วแต่กรณี
13. เงื่อนไขกำรบรรจุแต่งตั้ง
13.1 การบรรจุ แ ต่ ง ตั งผู้ ส อบแข่ ง ขั น ได้ จ ากบั ญ ชี ผู้ ส อบแข่ ง ขั น นี ตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด สระแก้ว เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกโดยการสอบแข่งขัน
เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2555 ข้อ 10.1 กาหนดให้ผู้สอบ
แข่ งขัน ได้ ต้อ งด ารงต าแหน่ งในองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ บ รรจุ แต่ งตั งอย่ างน้ อ ย 1 ปี ไม่ มี ข้ อ ยกเว้ น
จึงจะขอโอนไปสังกัดหน่วยราชการอื่นได้
13.2 การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ให้บรรจุแต่งตังจากผู้สอบแข่งขันได้ในตาแหน่ง
นันหรือตาแหน่งอื่นที่กาหนดคุณวุฒิตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงกันกับคุณวุฒิที่ผู้นันนามาสมัคร
สอบแข่งขัน และเป็นตาแหน่งที่เกี่ยวข้องและเกือกูลกั น ตามที่คณะกรรมการกลางข้าราชการ และพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นกาหนดโดยต้องเรียกบรรจุแต่งตังตามลาดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
13.3 การรับโอนผู้สอบแข่งขันได้ซึ่งเป็นข้าราชการประเภทอื่นให้ระบุว่าจะรับโอนมา
บรรจุแต่งตังในตาแหน่งที่ได้รับบรรจุแต่งตังในระดับและการศึกษาเงินเดือนตามที่ประกาศไว้ เว้นแต่ เทศบาล
เมืองวังนาเย็น จะประกาศเป็นการล่วงหน้าว่าจะรับโอนตาแหน่งและระดับเดิมหรือ เทียบเท่าที่ไม่สูงกว่าระดับ
ในระดับควบและอัตราเงินเดือนในขันที่ไม่สูงกว่าเดิม
13.4 การบรรจุแต่งตังบุคคลเป็นพนักงานครูเทศบาลให้บรรจุแต่งตังจากบัญชีผู้สอบ
แข่งขันได้ของเทศบาลเมืองวังนาเย็นเท่านัน
14. กำรอนุญำตให้ใช้บัญชี
เทศบาลเมื อ งวั ง น าเย็ น เป็ น ผู้ ด าเนิ น การสอบแข่ ง ขั น ให้ บ รรจุ แ ต่ ง ตั งได้ เฉพาะ
เทศบาลเมืองวังนาเย็นเท่านัน ไม่อนุญาตให้หน่วยงานอื่นใช้บัญชีเพื่อบรรจุแต่งตังได้ เมื่อบรรจุแต่งตังครบ
ตามจานวนอัตราที่ว่างแล้ ว หากภายหลังมีตาแหน่งว่างลง อาจแต่งตังผู้ส อบแข่งขันได้ที่อยู่ใ นลาดับถัดไป
ให้ดารงตาแหน่งได้ แต่ต้องบรรจุแต่งตังเรียงตามลาดับที่ที่สอบแข่งขันได้
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- 10 15. กำรยกเลิกกำรขึ้นบัญชีเฉพำะรำย
ผู้ที่ได้รับการขึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี ให้เป็นอัน
ยกเลิกการขึนบัญชีผู้นันในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ คือ
(1) ผู้นันได้ขอสละสิทธิรับการบรรจุแต่งตัง เมื่อมีการเรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตัง
(2) ผู้ นั นไม่ ม ารายงานตั ว เพื่ อ รั บ การบรรจุ เข้ า รั บ ราชการภายในเวลาที่ เทศบาล
เมืองวังนาเย็นได้กาหนด โดยมีหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแจ้งให้ทราบกาหนดเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
10 วัน นับตังแต่วันที่ที่ทาการไปรษณีย์รับลงทะเบียน
(3) ผู้ นั นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติห น้าที่ราชการได้ตามกาหนดเวลาที่จะบรรจุ แต่งตัง
ในตาแหน่งที่สอบได้
(4) ผู้ นั นประสงค์ จ ะรั บ การบรรจุ แ ต่ งตั งในต าแหน่ ง ที่ ส อบแข่ งขั น ได้ โ ดยการโอน
แต่ ส่ ว นราชการที่ จ ะบรรจุ ไม่รั บ โอน และได้แ จ้งให้ ท ราบล่ ว งหน้ าแล้ ว ว่าจะไม่ รับ โอน ผู้ นั นจึ งไม่ ป ระสงค์
จะรับการบรรจุ
(5) ผู้นันได้รับการบรรจุแต่งตังในตาแหน่งที่สอบได้ไปแล้ว ให้ยกเลิกการขึนบัญชีผู้นัน
ไว้ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ทุกบัญชีในการสอบครังเดียวกัน
การยกเลิกการขึนบัญชีเฉพาะรายตาม (3) เนื่องจากไปรับราชการทหารตามกฎหมาย
ว่าด้วยการรับราชการทหารเมื่อออกจากราชการทหาร โดยไม่มีความเสียหายและประสงค์จะเข้า รับราชการ
ในต าแหน่ ง ที่ ส อบได้ แ ละบั ญ ชี นั นยั งไม่ ย กเลิ ก ให้ ขึ นบั ญ ชี ผู้ นั นไว้ ในบั ญ ชี เดิ ม เป็ น ล าดั บ แรกที่ จ ะบรรจุ
ในครังต่อไป
การยกเลิกการขึนบัญชีเฉพาะรายตาม (3) ถ้าบัญชีนันยังไม่ยกเลิกและเจ้าของบัญชี
พิจารณาเห็นว่ามีเหตุจาเป็นอันสมควรจะอนุมัติให้ขึนบัญชีผู้นันไว้ในบัญชีเดิมในลาดับสุดท้ายเพื่อบรรจุแต่งตัง
ต่อไปก็ได้
16. กรณีกำรพบทุจริตในกำรดำเนินกำรสอบแข่งขัน
กรณี ที่ มี การตรวจพบว่ามีก ารทุจ ริต หรือส่ อ ไปในทางทุ จริต อั นอาจท าให้ เกิ ดความ
ไม่เป็นธรรมในระหว่างดาเนินการสอบแข่งขัน ให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการระงับการสอบหรือ
การประกาศขึนบั ญ ชีผู้ ส อบแข่งขัน ได้ และการประกาศยกเลิ กบัญ ชีผู้ ส อบแข่งขัน ได้ ของพนักงานเทศบาล
กรณีผู้ดาเนินการสอบแข่งขันทุจริตหรือส่อว่าทุจริตในการสอบแข่งขัน ฉบับลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2549
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

( นายวันชัย นารีรักษ์ )
ประธานคณะกรรมการสอบแข่งขัน
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