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ประกาศเทศบาลนครภูเก็ต 

เรื่อง   รับสมัครสอบแขงขัน เพ่ือบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนพนักงานครูเทศบาล 

ตําแหนง ครูผูชวย  ประจําป พ.ศ. 2555 

....................................................... 
 

ดวยเทศบาลนครภูเก็ต  อําเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต  จะดําเนินการสอบแขงขัน เพ่ือบรรจุและ
แตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนพนักงานครูเทศบาล ตําแหนง ครูผูชวย  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต  
ประจําป พ.ศ.2555     

 

อาศัยอํานาจตามความในขอ 47 และ 51  แหงประกาศคณะกรรมการพนกังาน เทศบาล
จังหวัดภูเก็ต เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แกไขเพ่ิมเติม)  ลงวันท่ี 
19 กันยายน พ.ศ.2555 จึงประกาศรับสมัครสอบแขงขันเพ่ือบรรจุและแตงตั้งบุคคลเปนพนักงานครูเทศบาล 
ตามรายละเอียดดังนี้ 

 

1. ตําแหนงท่ีรับสมัครสอบแขงขัน   
   1.1  ตําแหนง ครูผูชวย    จํานวน  57  อัตรา   ในรายวิชา ดังนี้ 

1) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จํานวน 8    อัตรา  
2) สาขาวิชาคณิตศาสตร จํานวน 6    อัตรา 
3) สาขาวิชาภาษาไทย จํานวน 9    อัตรา 
4) สาขาวิชาวิทยาศาสตร จํานวน 4    อัตรา 
5) สาขาวิชาสังคมศึกษา จํานวน 5    อัตรา 
6) สาขาวิชาศิลปศึกษา จํานวน 3    อัตรา 
7) สาขาวิชาคอมพิวเตอร จํานวน 2 อัตรา  
8) สาขาวิชานาฎศิลป จํานวน 3 อัตรา  
9) สาขาวิชาดนตรีไทย จํานวน 2 อัตรา  
10) สาขาวิชาดนตรีสากล จํานวน 4 อัตรา  
11) สาขาวิชาวัดผล จํานวน 1 อัตรา  
12) สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา จํานวน 3 อัตรา  
13) สาขาวิชาประถมศึกษา จํานวน 1 อัตรา  
14) สาขาวิชาแนะแนว จํานวน 1 อัตรา  
15) สาขาวิชาคหกรรม จํานวน 2 อัตรา  
16) สาขาวิชาเคมี จํานวน 1 อัตรา  
17) สาขาวิชาชีววิทยา จํานวน 1 อัตรา  
18) สาขาวิชาภาษาจีน จํานวน 1 อัตรา  
  

/-2 คุณสมบัต ิ
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2. คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครสอบแขงขัน 

    2.1 ผูสมัครสอบแขงขันตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามเบื้องตนตามขอ 6     

แหงประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดภูเก็ต  เรื่อง  หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับ               

การบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันท่ี 13  ธันวาคม  2545  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  ดังตอไปนี้  

(1) มีสัญชาติไทย 

(2) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ     

(3) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน

ประมุขตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยดวยความบริสุทธิ์ใจ 

(4) ไมเปนผูดํารงตําแหนงขาราชการทางการเมือง 

(5) ไมเปนผูมีรางกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได   ไรความสามารถหรือ 

จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลประกาศกําหนด ดังนี้ 

     ก.   โรคเรื้อนในระยะติดตอหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเปนท่ีรังเกียจแกสังคม 

 ข. วัณโรคในระยะอันตราย 

 ค.  โรคเทาชางในระยะท่ีปรากฏอาการท่ีนารังเกียจแกสังคม 

 ง.  โรคพิษสุราเรื้อรัง 

จ. โรคติดยาเสพติดใหโทษ 
 

(6) ไมเปนผูอยูระหวางถูกสั่งใหพักราชการหรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน     

ตามมาตรฐาน ท่ัวไป หรือหลักเกณฑและวิธีการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล         

ตามกฎหมาย วาดวยระเบียบ บริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน หรือตามกฎหมายอ่ืน 

(7)  ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี  จนเปนท่ีรังเกียจของสังคม 

(8)  ไมเปนกรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาท่ีในพรรคการเมือง 

          (9)  ไมเปนบุคคลลมละลาย 

(10) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงท่ีสุด ใหจําคุกเพราะกระทําความผิด 

ทางอาญา  เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  

(11) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงาน

อ่ืนของรัฐ   

(12) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก หรือปลดออก  เพราะกระทําผิดวินัยตาม

มาตรฐานท่ัวไป หรือหลักเกณฑและวิธีการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลตามกฎหมาย

วาดวยระเบียบ บริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน หรือตามกฎหมายอ่ืน       

(13) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษไลออกเพราะกระทําผิดวินัยตามมาตรฐานท่ัวไป หรือ

หลักเกณฑและวิธีการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ตามกฎหมายวาดวยระเบียบ

บริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน หรือตามกฎหมายอ่ืน 

(14)  ไมเปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการ   
      

                       /-3 ผูท่ีจะเขา...
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ผูท่ีจะเขารับราชการเปนพนักงานครูเทศบาล  ซ่ึงขาดคุณสมบัติหรือลักษณะตองหามตาม  (7) 

(9) (10) หรอื (14) คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดภูเก็ต อาจพิจารณายกเวนใหสามารถ  เขารับ
ราชการได   สวนผูซ่ึงขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหาม ตาม (11)  หรอื (12) ถาผูนั้นไดออกจากงานหรือ
ราชการเกินสองปแลว หรือผูขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตาม (13)  ถาผูนั้นไดออกจากงานหรือ
ราชการเกินสามปแลว และมิใชเปน กรณีออกจากงานหรือราชการเพราะกระทําผิดในกรณีทุจริตตอหนาท่ี 
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดภูเก็ต   อาจพิจารณายกเวนใหเขารับราชการได   

    สําหรับพระภิกษุสามเณร ไมสามารถสมัครสอบแขงขันเพ่ือบรรจุและแตงตั้งเปน        

พนักงานครูเทศบาลได ท้ังนี้ ตามหนังสือกองการสารบัญ สํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี นร 89/2501 ลงวันท่ี  27  

มิถุนายน  2501 และคําสั่งมหาเถรสมาคม  ลงวันท่ี  22  กันยายน  2521 
   

 2.2  คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครสอบแขงขัน 

       ผูสมัครสอบตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงพนักงานครูเทศบาล   ตําแหนง      

ครูผูชวย ดังนี้คือ                 

      1. มีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอ่ืนท่ี ก.ท.กําหนดเปนคุณสมบัติ  

เฉพาะสําหรับตําแหนงนี้  (รายละเอียดตาม  ภาคผนวก  ก แนบทายนี)้ 

        2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  

ท้ังนี ้ ผูสมัครสอบแขงขัน จะตองมีคุณสมบัติครบถวนในวันรับสมัครสอบ 
 

3.  อัตราเงินเดือนท่ีไดรับ 

     ผูสอบแขงขันได จะไดรับการบรรจุและแตงตั้ง ในตําแหนง ครูผูชวย อัตราเงินเดือน  ดังนี ้

                              - คุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา  หลักสูตร 4 ป  กําหนดอัตราเงินเดือน  8,340 บาท  
                               - คุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา  หลักสูตร 5 ป  กําหนดอัตราเงินเดือน  9,140 บาท 

 

4.  วัน  เวลา  และสถานท่ีรับสมัครสอบ 

     ใหผูประสงคท่ีจะสมัครสอบแขงขัน  ติดตอขอซ้ือใบสมัครในราคาชุดละ  1 20.-บาท 

ตั้งแต วัน เริ่มรับสมัครสอบแขงขัน ระหวางวันท่ี 29 พฤศจกิายน – 25 ธันวาคม  2555  เวลา 08.30 - 

16.30 น. (ไมเวนวันหยุดราชการ)   โดยยื่นใบสมัครได ณ  หองประชุมสํานักการศึกษา ชั้น 5 สํานักงาน

เทศบาลนครภูเก็ต    อําเภอเมือง   จังหวัดภูเก็ต  หรือสอบถามทางโทรศัพท หมายเลข 0-7621-2725  ตอ 

512, 0-7621-2895   
 

  5. เอกสารและหลักฐานท่ีใชในการสมัครสอบ 

      ผูสมัครสอบแขงขัน ตองยื่นใบสมัครดวยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัคร       

ใหถูกตองและ ครบถวน พรอมเอกสารอ่ืนท่ีลงชื่อรับรองสําเนาถูกตองทุกฉบับ มายื่นในวันสมัคร ดังตอไปนี้  

 5.1 ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ และระเบียนแสดงผลการเรียน (แสดง

ฉบับจริง) ท่ีระบุสาขาหรือวิชาเอก ท่ีตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง สําหรับตําแหนง ท่ีจะสมัครตามประกาศ

รับสมัครของเทศบาลนครภูเก็ต  พรอมสําเนา จํานวน 1 ฉบับ  โดยจะตองสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติ  

จากผูมีอํานาจภายในวันรับสมัคร  
                                                 /-4 ในกรณทีี่... 
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 ในกรณีท่ีผูสมัครสําเร็จการศึกษาแลว แตทางสถานศึกษายังไมอนุมัติวุฒิทางการศึกษา    

ใหอนุโลมใหผูสมัครสอบใชสําเนาใบรับรองของสถานศึกษาวา ไดสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแลว แตรอการอนุมัติ

วุฒิการศึกษาอยูแทนได  โดยใบรับรองจะตองระบุวันท่ีท่ีผูสมัครสําเร็จการศึกษาไวดวย  และตองสําเร็จการศึกษา

ภายในวันรับสมัครสอบแขงขัน   

 ในกรณีผูสมัคร สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางการศึกษา หลักสูตร  5  ป ตองแสดง

หนังสือรับรองหลักสูตร จากสถาบันการศึกษา (ฉบับจริง) 

 5.2  รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก และไมใสแวนตาดํา  ขนาด  1   นิ้ว (ถายครั้ง

เดียวกัน)  และถายมาแลวไมเกิน  1  ป  จํานวน  3  รูป      

 5.3  สําเนาทะเบียนบานท่ีมีชื่อผูสมัคร พรอมแสดงฉบับจริง  จํานวน  1  ฉบับ 

 5.4 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูสมัคร  และใบรับรองผานการเกณฑทหาร 

(ส.ด.9)  (ถามี) พรอมแสดงฉบบัจรงิ 

 5.5 ใบรับรองแพทย แสดงวาไมเปนโรคตองหามตามท่ีคณะกรรมการพนักงานเทศบาล

กําหนดซ่ึงออกใหไมเกิน  1  เดือน  (ฉบับจริง)  นับแตวันตรวจรางกาย  จํานวน  1  ฉบับ 

 5.6 สําเนาใบ อนุญาต ประกอบวิชาชีพครู   พรอมแสดงฉบับจริง  

 5.7 สําเนาหลักฐานอ่ืน ๆ  เชน ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล  (ถามี) พรอม

แสดงฉบบัจรงิ 1  ฉบับ  

 5.8 ผูสมัครท่ีเปนพนักงานของรัฐ หรือขาราชการ/พนักงานสวนทองถ่ิน ท่ีประสงค     

จะสมัครสอบในตําแหนงในระดับท่ีไมสูงกวาท่ีตนดํารงอยู และใชคุณวุฒิเชนเดียวกับตําแหนงท่ีตนดํารงตําแหนงอยู 

จะตองนําหนังสือรับรองจากผูบังคับบัญชา ซ่ึงเปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุอนุญาตใหมาสมัครสอบแขงขันได       

หากผูสมัครสอบรายใดไมนําหนังสืออนุญาตดังกลาวมายื่นพรอมใบสมัคร ถือวาเปนผูไมมีสิทธิสมัครสอบ หรือ  

ถาเปนผูสอบแขงขันไดจะถูกยกเลิกการข้ึนบัญชีผูสอบแขงขันได ผูสอบแขงขันจะเรียกรองสิทธิใด ๆ ไมได  

 5.9 สําเนาภาพถายเอกสารทุกชนิด ใหใชกระดาษ A4 เทานั้น 
 

6. การตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติของผูสมัครสอบ 

  6.1 ผูสมัครสอบจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติ 

ท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงท่ีสมัครสอบตรงตามท่ีประกาศรับสมัครสอบ และจะตองกรอก

รายละเอียดตาง ๆ  ในใบสมัคร พรอมท้ังยื่นและแสดงหลักฐานตามวัน  เวลา  และสถานท่ีท่ีกําหนด ในกรณี

ท่ีมีการผิดพลาดอันเกิด จากผูสมัครกรอกหลักฐานการสมัคร หรือยื่นไมครบถวน จะถือวาเปนผูขาดคุณสมบัติ  

ในการสมัครสอบ และหากมีกรณีการปลอมแปลงเอกสารท่ีใชสมัครสอบจะถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย  

   6 .2 หากตรวจสอบภายหลังพบวา ผูสอบแขงขันไดรายใดมีคุณสมบัติไมครบถวนตามท่ี

กําหนด  คณะกรรมการสอบแขงขัน จะถือวาเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบและไมมีสิทธิไดรับการ

บรรจุแตงตั้งใหดํารง ตําแหนงใด ๆ 
 

                 /-5 6.3 ผูสมัครสอบแขงขัน 
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    6.3 ผูสมัครสอบแขงขัน จะตองแจงสถานท่ีท่ีสามารถติดตอไดทางจดหมาย
ลงทะเบียนในเขต จายของการไปรษณียไวในใบสมัคร  และในกรณีท่ีแจงสถานท่ีอยูไมชัดเจนทําให          
ไมสามารถติดตอได  ผูสอบแขงขันจะเรียกรองสิทธิใด ๆ ไมได  หากมีการเปลี่ยนแปลงท่ีอยูในภายหลัง ตองแจง
ใหสํานักงานเทศบาลนครภูเก็ตทราบทันที 
 

  7. คาธรรมเนียมในการสมัครสอบ 
      ผูสมัครจะตองชําระคาธรรมเนียมสอบ   คนละ  200   บาท   
      คาธรรมเนียมการสอบ จะไมจายคืนใหเม่ือไดประกาศรายชื่อวาเปนผูมีสิทธิสอบแลว เวนแต
มีการยกเลิกการสอบครั้งนี้ท้ังหมด เนื่องจาก มีการทุจริตหรือสอไปในทางทุจริต จึงใหจายคืนคาธรรมเนียมสอบ
แกผูสมัครสอบเฉพาะผูท่ีมิไดมีสวนเก่ียวของกับการทุจริตหรือสอไปในทางทุจริตนั้นได  
 

 8.  การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิสอบแขงขัน  
 8.1  เทศบาลนครภูเก็ต  จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบแขงขัน  ณ สํานักงาน
เทศบาลนครภูเก็ต ภายในวันท่ี 2 มกราคม 2556  ทาง เว็บไซต http://www.phuketcity.go.th 
และ  http://www.phuketedu.org    
 8.2  วัน เวลา สถานท่ีสอบ  ตางรางสอบ และระเบียบเก่ียวกับการสอบ   จะประกาศ       
ใหทราบ กอนวันสอบแขงขัน  ไมนอยกวา  5  วันทําการ  (วันท่ี  9  มกราคม 2556)  ณ สํานักงาน
เทศบาลนครภูเก็ต   ทาง เว็บไซต   http://www.phuketcity.go.th และ  http://www.phuketedu.org    
  

        ท้ังนี้ ผูสมัครสอบทุกคนจะตองไดรับการประกาศรายชื่อเปนผูมีสิทธิสอบแขงขัน 
ตามท่ีไดรับรองตามขอ 5  วาเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามขอ 2 ของประกาศนี ้ และใหถือวาประกาศ
รายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบแขงขันตามขอ 8.1  เปนการประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบแขงขัน ตามขอ 51  (5) 
แหงประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดภูเก็ต เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับ           
การบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แกไขเพ่ิมเติม) พ.ศ. 2555 ลงวันท่ี 19 กันยายน พ.ศ.2555   

 

9. หลักสูตรและวิธีการสอบแขงขัน   
      เทศบาลนครภูเก็ต   จะทําการสอบตามหลักสูตรการสอบแขงขัน ภาคความรู 
ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก) ภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง (ภาค ข) และภาคความเหมาะสม      
กับตําแหนง (ภาค ค)  ซ่ึงคณะกรรมการดําเนินการสอบแขงขันกําหนด ดังนี้ 
 

       9.1 ภาคความรู ความสามารถท่ัวไป  (ภาค ก)   คะแนนเต็ม 100  คะแนน   
           จะทดสอบ โดยขอสอบ ปรนัย  โดยใหคํานึงถึงระดับความรูความสามารถท่ีตองการ

ตามระดับตําแหนงดังนี้        
  (1) วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะหและสรุปเหตุผล (คะแนนเต็ม 25 คะแนน) 

จะทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะหและสรุปเหตุผล โดยการให
สรุปความหรือใหจับประเด็นในขอความหรือเรื่องราว หรือใหวิเคราะหเหตุการณหรือสรุปเหตุผลทางการเมือง 
เศรษฐกิจหรือสังคม หรือใหหาแนวโนมหรือความเปลี่ยนแปลงท่ีนาจะเปนไปตามขอมูลหรือสมมติฐาน หรือให
ศึกษาวิเคราะหและสรุปเหตุผลอยางอ่ืน 

 
                /-6.(2) วิชาภาษาไทย... 

http://www.phuketcity.go.th/�
http://www.phuketedu.org/�
http://www.phuketcity.go.th/�
http://www.phuketedu.org/�
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 (2)  วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม 25 คะแนน) 
จะทดสอบความรูและความสามารถในการใชภาษา โดยการใหสรุปความ

และหรือตีความจากขอความสั้น ๆ หรือบทความและใหพิจารณาเลือกใชภาษาในรูปแบบตาง ๆ จากคําหรือ
กลุมคําประโยคหรือขอความสั้น ๆ หรือทดสอบโดยการอยางอ่ืนท่ีเหมาะสมกับการทดสอบความรูความสามารถ
ดังกลาว 
 ( 3)  วิชาความรูพ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ   (คะแนนเต็ม  50  คะแนน) 

จะทดสอบความรูพ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ  ดังตอไปนี้ 
ก. กฎหมายและพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2534  
   และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
ข. พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496   และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
ค. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร   
   ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และแกไขเพ่ิมเติม 
ง. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ  พ.ศ. 2526  และ         
   ท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
จ. พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี     
   พ.ศ. 2546  

 

9.2 ภาคความรู ภาคความสามารถท่ีใชเฉพาะสําหรับตําแหนง   (ภาค ข)  คะแนนเต็ม 
100  คะแนน   

โดยจะทดสอบความรู ความสามารถในทางท่ีใชในการปฏิบัติงานในหนาท่ี โดยเฉพาะตามท่ี
ระบุไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง  โดยขอสอบปรนัย  ในเรื่องตอไปนี้ 

 

  9.2.1 ความรูความสามารถเก่ียวกับวิชาการศึกษา  (คะแนนเต็ม  50  คะแนน) 
  ก.  หลกัการศึกษา 
  ข.  หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร 
  ค.  การจัดกระบวนการเรียนรู 
  ง. จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 
  จ.  สื่อการสอนและการจัดการเรียนรู 
  ฉ.  การวัดและประเมินผลการศึกษา  
      

  9.2.2  ความรูความสามารถเก่ียวกับวิชาเอก  (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)  จะทดสอบ
โดยขอสอบปรนัย  เก่ียวกับความรูในเนื้อหากลุมวิชา  หรือสาขาวิชาเอก 
                                
      9.3  ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง  (ภาค ค)  คะแนนเต็ม  100  คะแนน  
    ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาท่ี จากประวัติสวนตัว  
ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางานและพฤติกรรมท่ีปรากฏทางอ่ืนของผูเขาสอบ และจากการสัมภาษณ เชน 
ความรูท่ีอาจใชประโยชนในการปฏิบัติงานในหนาท่ี ความสามารถ ประสบการณ ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ 
ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเขากับผูรวมงาน รวมท้ังสังคมและสิ่งแวดลอม ความคิดริเริ่ม
สรางสรรค ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอยางอ่ืน เปนตน 
 

       /-7 10. วัน เวลา และสถานท่ี 
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10. วัน  เวลา  และสถานท่ีสอบแขงขัน    เทศบาลนครภูเก็ต   จะดําเนินการสอบแขงขัน      
ภาคความรูความสามารถท่ัวไป (ภาค ก) และภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง (ภาค ข) ในเสารท่ี 19 
มกราคม  2556   ณ  โรงเรียนเทศบาลปลูกปญญา ในพระอุปถัมภฯ  อําเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต 
 

  1 1. เกณฑการตัดสิน 
 การตัดสินวาผูใดเปนผูสอบแขงขันได  ใหถือเกณฑวา ตองเปนผูสอบไดคะแนน ในภาค

ความรูความสามารถท่ัวไป (ภาค ก) ภาคความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะสําหรับตําแหนง (ภาค ข) และภาค
ความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค)  ท่ีสอบตามหลักสูตรแตละภาคไมต่ํากวารอยละ 60   

 

  12. การประกาศข้ึนบัญชีผูสอบแขงขันได 
 

     12.1  เทศบาลนครภูเก็ต  จะประกาศข้ึนบัญชีผูสอบแขงขันได  ใหเรียงลําดับท่ีจาก       
ผูสอบแขงขันไดคะแนนรวมสูงลงมาตามลําดับ ในกรณีท่ีมีผูสอบไดคะแนนรวมเทากัน  ใหผูสอบไดคะแนนภาค
ความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค) มากกวาเปนผูอยูในลําดับท่ีสูงกวา ถาไดคะแนนภาคความเหมาะสมกับ
ตําแหนง (ภาค ค) เทากัน ใหผูสอบไดคะแนนภาคความรูความสามารถเฉพาะสําหรับตําแหนง (ภาค ข) มากกวา
เปนผูอยูในลําดับท่ีสูงกวา ถาไดคะแนนภาคความรูความสามารถเฉพาะสําหรับตําแหนง (ภาค ข) เทากัน ใหผูได
คะแนนวิชาความรูพ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการในภาคความรูความสามารถท่ัวไป (ภาค ก) มากกวาเปนผูอยูใน
ลําดับท่ีสูงกวา ถายังไดคะแนนเทากันอีกใหผูท่ีสมัครสอบกอนเปนผูอยูในลําดับท่ีสูงกวา ท้ังนี้ จะพิจารณาจาก
เอกสาร ในการสมัครสอบ  

 

       12.2  บัญชีผูสอบแขงขันได  ใหใชบัญชีไดไมเกิน  2 ป  นับแตวันประกาศข้ึนบัญชี  
แตถามีการสอบแขงขัน อยาง เดียวกัน นั้นอีกและไดข้ึนบัญชีผูสอบแขงขันไดใหมแลว  บัญชีผูสอบแขงขันได
ครั้งกอนเปนอันยกเลิก  เวนแต ไดมีการเรียกรายงานตัวเพ่ือบรรจุแตงตั้งหรือไดมีการขอใชบัญชีผูสอบแขงขันได
และไดมีการเรียกรายงานตัวเพ่ือบรรจุแตงตั้งภายในอายุบัญชีท่ีกําหนดไว และตอมาบัญชีไดครบระยะเวลาตาม     
ท่ีระบุหรือกอนมีการประกาศข้ึนบัญชีผูสอบแขงขันไดใหม ใหถือวาผูนั้นยังมีสิทธิไดรับการบรรจุแตงตั้ง แตท้ังนี้ 
ผูนั้นจะตองไปรายงานตัวตอเทศบาลนครภูเก็ต ไมเกิน  30  วัน นับแตวันถัดจากวันท่ีบัญชีผูสอบแขงขันไดนั้น
มีอายุครบตามท่ีประกาศหรือวันท่ีประกาศข้ึนบัญชีผูสอบแขงขันไดใหมแลวแตกรณี 
 

       1 2.3  ผูท่ีสอบแขงขันไดและไดข้ึนบัญชีผูสอบแขงขันได   ถามีกรณีอยางใดอยางหนึ่ง
ดังตอไปนี ้ใหเปนอันยกเลิกการข้ึนบัญชีผูนั้นในบัญชีผูสอบแขงขันได  คือ 
 (1)  ผูนั้นไดขอสละสิทธิรับการบรรจุและแตงตั้ง  เม่ือมีการเรียกรายงานตัวเพ่ือ
บรรจุแตงตั้ง 
      (2)  ผูนั้นไมมารายงานตัวเพ่ือรับการบรรจุเขารับราชการภายในเวลาท่ีเทศบาลนคร
ภูเก็ต ไดกําหนด โดยมีหนังสือสงทางไปรษณียลงทะเบียนแจงใหทราบกําหนดเวลาลวงหนาไมนอยกวา 10 วัน  
นับตั้งแตวันท่ีท่ีทําการไปรษณียรับลงทะเบียน 
 (3)  ผูนั้นมีเหตุไมอาจเขาปฏิบัติหนาท่ีราชการไดตามกําหนดเวลาท่ีจะบรรจุและ
แตงตั้งในตําแหนงท่ีสอบได 
 (4)  ผูนั้นประสงคจะรับการบรรจุและแตงตั้งในตําแหนงท่ีสอบแขงขันไดโดยการโอน
แตสวนราชการท่ีจะบรรจุไมรับโอน  และไดแจงใหทราบลวงหนาแลววาจะไมรับโอน ผูนั้นจึงไมประสงคจะรับ
การบรรจุ 
 (5)  ผูนั้นไดรับการบรรจุและแตงตั้งในตําแหนงท่ีสอบไดไปแลว ใหยกเลิกการข้ึน
บัญชีผูนั้นไวในบัญชีผูสอบแขงขันไดทุกบัญชีในการสอบครั้งเดียวกัน 
 

          /8 12. การบรรจุและแตงตั้ง… 
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  1 3. การบรรจุและแตงตั้ง 

       1 3.1 เทศบาลนครภูเก็ต  เปนผูดําเนินการสอบแขงขัน ใหบรรจุแตงตั้งไดเฉพาะเทศบาล

นครภูเก็ตเทานั้น เม่ือบรรจุแตงตั้งครบตาม ลําดับจํานวนอัตราท่ีวางแลว หากภายหลังตําแหนงดังกลาววางลง    

อาจแตงตั้งผูสอบแขงขันไดท่ีอยูในลําดับถัดไปใหดํารงตําแหนงได แตตองบรรจุและแตงตั้งเรียงตามลําดับท่ี      

ท่ีสอบแขงขันได และไมอนุญาตใหเทศบาลอ่ืน องคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน หรือสวนราชการอ่ืน ใชบัญชี

สอบแขงขันครั้งนี้ไปบรรจุแตงตั้งได 
       13.2  การบรรจุแตงตั้งผูสอบแขงขันไดเปนพนักงานครูเทศบาล ตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดภูเก็ต เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล (แกไขเพ่ิมเติม) พ.ศ. 2555 ลงวันท่ี 19 กันยายน พ.ศ. 2555  ขอ 53  (1)  กําหนดเง่ือนไขใหผูนั้น
จะตองดํารงตําแหนงในเทศบาลท่ีบรรจุแตงตั้งอยางนอย 1 ปโดยไมมีขอยกเวน  เฉพาะเทศบาลนครภูเก็ต 
กําหนดเง่ือนไขใหบุคคลท่ีสอบแขงขันไดบรรจุแตงตั้งในเทศบาลนครภูเก็ต อยางนอย 4  ป โดยไมมีขอยกเวน     
จึงจะขอโอนไปสังกัดหนวยงานราชการอ่ืนได  เพ่ือประโยชนในการบริหารงานบุคคลครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทองถ่ิน ไมกระทบตอการเรียนการสอน กอใหเกิดประสิทธิภาพและคุณภาพในการจัดการดานการศึกษา  
 

  อนึ่ง  การบรรจุและแตงตั้งผูสอบแขงขันได   หากคณะกรรมการตรวจสอบภายหลังวา        
มีคุณสมบัติ ไมตรงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง หรือมีคุณสมบัติไมครบถวนในการสมัครสอบแขงขัน  
เทศบาลนครภูเก็ต  ขอสงวนสิทธิในการบรรจุแตงตั้ง 
  

  จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน  
 

             ประกาศ  ณ  วันที่   9    พฤศจกิายน  พ.ศ. 2555 
 
 
                           
                   (นางสาวสมใจ  สุวรรณศุภพนา) 
                                 นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต 
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