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ประกาศคณะกรรมการสอบแข่งขัน 
เรื่อง  รับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเป็นพนักงานครูเทศบาล 

                       ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

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

ด้วยเทศบาลเมืองวังน  าเย็น อ าเภอวังน  าเย็น จังหวัดสระแก้ว จะด าเนินการสอบแข่งขัน     
เพ่ือบรรจุและแต่งตั งบุคคลเป็นพนักงานครูเทศบาล ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย ประจ าปี พ.ศ. 2556 จ านวน 13 อัตรา 
เพ่ือท าหน้าที่ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองวังน  าเย็น 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 15 และมาตรา 23 วรรคท้าย แห่งท้ายพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
สระแก้ว เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล 
พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2555 ประกอบกับมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสระแก้ว    
ในการประชุมครั งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุ   
และแต่งตั งบุคคลเป็นพนักงานครูเทศบาล ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย ดังต่อไปนี  

1. ต ำแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขัน   
     1.1  ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย  จ านวน  13  อัตรา  (12 สาขาวิชาเอก)  ดังนี  

1) สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ (รหัส 01) จ านวน  1  อัตรา 
2) สาขาวิชาเอกภาษาไทย (รหัส 02) จ านวน  1  อัตรา 
3) สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ (รหัส 03) จ านวน  1  อัตรา 
4) สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ (รหัส 04) จ านวน  1  อัตรา 
5) สาขาวิชาเอกเคม ี (รหัส 05) จ านวน  1  อัตรา 
6) สาขาวิชาเอกชีววิทยา (รหัส 06) จ านวน  1  อัตรา 
7) สาขาวิชาเอกสังคมศึกษา (รหัส 07) จ านวน  1  อัตรา 
8) สาขาวิชาเอกดนตรีศึกษา (รหัส 08) จ านวน  1  อัตรา 
9) สาขาวิชาเอกพลศึกษา (รหัส 09) จ านวน  1  อัตรา 
10) สาขาวิชาเอกศิลปศึกษา (รหัส 10) จ านวน  1  อัตรา 
11) สาขาวิชาเอกการประถมศึกษา (รหัส 11) จ านวน  1  อัตรา 
12) สาขาวิชาเอกการศึกษาปฐมวัย (รหัส 12) จ านวน  2  อัตรา 
  
 

 
 
 
 

/ 2. คุณสมบัติ...  
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2. คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขัน  
     2.1 คุณสมบัติทั่วไป 
 ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งประกาศ

คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสระแก้ว เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  
ของเทศบาล ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2545 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ดังต่อไปนี   

  (1) มีสัญชาติไทย 
  (2) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์     

   (3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ 

  (4) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการทางการเมือง 

  (5) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ  
จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลประกาศก าหนด ดังนี  

    (ก) โรคเรื อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
    (ข) วัณโรคในระยะอันตราย 
    (ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการที่น่ารังเกียจแก่สังคม 
    (ง) โรคพิษสุราเรื อรัง 
    (จ) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
(6) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน    

ตามมาตรฐานทั่วไป หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล            
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น 

(7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
(8) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 

          (9) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  (10) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท า

ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
(11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ

หน่วยงานอื่นของรัฐ   
(12) ไม่เป็นผู้ เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระท าผิดวินัยตาม

มาตรฐานทั่วไป หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลตามกฎหมาย  
ว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น       

(13) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระท าผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไป หรือ
หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น 

 
/ (14) ไม่เป็นผู้เคย...  
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(14) ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ 

 ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นพนักงานครูเทศบาล ซึ่งขาดคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้าม        
ตามข้อ 6 คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสระแก้ว อาจพิจารณายกเว้นให้สามารถเข้ารับราชการ    
เป็นพนักงานครูเทศบาลได้ ในกรณีดังนี  

  (1) ผู้ซึ่งขาดคุณสมบัติตามข้อ 6 (7) (9) (10) และ (14)  
  (2) ผู้ซึ่งขาดคุณสมบัติตามข้อ 6 (11) (12) ซึ่งได้ออกจากงานหรือราชการ

เกินสองปีแล้ว มิใช่กรณีออกเพราะกระท าผิดในกรณีทุจริตต่อหน้าที่ 
  (3) ผู้ซึ่งขาดคุณสมบัติตามข้อ 6 (13) ซึ่งได้ออกจากงานหรือราชการ     

เกินสามปีแล้ว และมิใช่กรณีออกเพราะกระท าผิดในกรณีทุจริตต่อหน้าที่ 
     ส าหรับพระภิกษุ หรือสามเณร ไม่สามารถสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบแข่งขัน

เพ่ือบรรจุและแต่งตั งเป็นพนักงานครูเทศบาลได้ ทั งนี  เป็นไปตามนัยหนังสือกรมสารบรรณ คณะรัฐมนตรี    
ฝ่ายบริหาร ที่ นร 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของค าสั่งมหาเถรสมาคม       
ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538 

 2.2 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขัน 
          ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ในต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 

(รายละเอียดตามภาคผนวก ก. แนบท้าย) ดังนี  
       (1) มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ท. ก าหนดเป็น

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี  (รายละเอียดตามภาคผนวก ข. แนบท้าย) 
         (2) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  

  ทั้งนี้  ผู้สมัครสอบแข่งขัน จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนในวันรับสมัครสอบ 

3. อัตรำเงินเดือนที่ได้รับ 
     ผู้สอบแข่งขันได้ จะได้รับการบรรจุและแต่งตั ง ในต าแหน่ง ครูผู้ช่วย อัตราเงินเดือน ดังนี  

                         3.1 ส าหรับคุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หลักสูตร 4 ปี ให้ได้รับเงินเดือนอันดับ      
ครูผู้ช่วย ขั น 8,340 บาท  
                         3.2 ส าหรับคุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หลักสูตร 5 ปี ให้ได้รับเงินเดือนอันดับ      
ครูผู้ช่วย ขั น 9,140 บาท 

4. วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัครสอบแข่งขัน 
     4.1 สมัครด้วยตนเอง 
  ติดต่อขอซื อใบสมัครในราคาชุดละ 100 บาท และยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง ได้ที่ 

อาคารเอนกประสงค์ เทศบาลเมืองวังน  าเย็น อ าเภอวังน  าเย็น จังหวัดสระแก้ว ตั งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2556 
ถึงวันที่ 25 เมษายน 2556 (ในวันและเวลาราชการ) 

 
 

/ 4.2 สมัครทำงอินเตอร์เน็ต...  
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     4.2 สมัครทางอินเตอร์เน็ต 
  สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2556 ถึงวันที่ 25 เมษายน 2556 

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ทีเ่ว็บไซต์ www.wangnamyen.net  
   4.2.1 ให้ผู้สมัครดาวน์โหลดใบสมัคร จากนั นพิมพ์ใบสมัครและแบบฟอร์ม        

การช าระเงิน ลงในกระดาษ A4 อย่างละ 1 แผ่น พร้อมกรอกข้อมูลการสมัครสอบให้ถูกต้องและครบถ้วน  
      4 .2.2 โอนเงินตามแบบโอนเงินของธนาคารและแบบฟอร์มการช าระเงิ น          
ของเทศบาล จ านวน 300 บาท (โดยเป็นค่าคู่มือการสมัครสอบ 100 บาท และค่าธรรมเนียมสอบ 200 บาท) 
ผ่านเคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั งแต่วันที่  11 มีนาคม 2556 ถึงวันที่           
25 เมษายน 2556 ภายในเวลาท าการของธนาคาร พร้อมส่งหลักฐานการช าระเงินดังกล่าวทางโทรสาร (FAX) 
หมายเลข 0-3725-1404 หรือ 0-3725-1648 ต่อ 144 ทันที ภายในวันที่ช าระเงิน 

      ทั งนี การรับสมัครจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อช าระค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบกับทาง
ธนาคารแล้ว และเมื่อสมัครสอบพร้อมช าระค่าธรรมเนียมสอบแล้วจะไม่มีสิทธิ์เรียกร้องเงินคืนไม่ว่ากรณีใด ๆ 
ทั งสิ น 

      4.2.3 ส่งเอกสารดังต่อไปนี  ทางไปรษณีย์ด้วยบริการด่วนพิเศษ (EMS) มาที่ 
ส านักงานเทศบาลเมืองวังน  าเย็น 99/99 หมู่ที่ 2 ต าบลวังน  าเย็น อ าเภอวังน  าเย็น จังหวัดสระแก้ว 27210 
วงเล็บมุมซองด้านบนขวาว่า “สมัครสอบแข่งขัน” ภายในวันที่ 25 เมษายน 2556 (เทศบาลถือวันที่
ประทับตราไปรษณีย์เป็นส าคัญ) และเพ่ือป้องกันข้อมูลสูญหาย ผู้สมัครควรส าเนาข้อมูลใบสมัครและ
แบบฟอร์มการช าระเงินของตัวเองไว้ด้วย 

    1) ใบสมัคร 
    2) หลักฐานการโอนเงินตามแบบโอนเงินของธนาคารและแบบฟอร์มการ

ช าระเงินของเทศบาล 
    3) ส าเนาเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบ ตามข้อ 5 
    4) ซองน  าตาลแบบขยายข้าง ขนาด A4 จ่าหน้าซองถึงตัวผู้สมัครเอง       

ติดแสตมป์ จ านวน 30 บาท (ส าหรับจัดส่งใบเสร็จรับเงิน, คู่มือการสมัครสอบ และบัตรประจ าตัวสอบ         
ให้ผู้สมัคร) 

     4.3 ผู้สมัครสอบแข่งขัน มีสิทธิเลือกสมัครสอบได้เพียงสาขาวิชาเดียวเท่านั น 
     สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมหรือติดต่อสอบถามได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ กองการศึกษา 

เทศบาลเมืองวังน  าเย็น หมายเลขโทรศัพท์ 0-3725-1648 ต่อ 108, 137, 612, 613 หรือทางเว็บไซต์ 
www.wangnamyen.net 

 
 
 
 

/ 5. เอกสำรและหลักฐำน...  
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5. เอกสำรและหลักฐำนที่ใช้ในกำรสมัครสอบแข่งขัน 

 5.1 ใบสมัครพร้อมรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1 นิ ว       
ถ่ายครั งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันสมัคร) จ านวน 4 รูป โดยให้ผู้สมัครติดรูปถ่ายในใบสมัคร จ านวน 1 รูป 
และติดรูปถ่ายในบัตรประจ าตัวสอบ จ านวน 3 รูป  
 5.2 ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ฉบับ พร้อมฉบับจริง 
 5.3 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตร
ประจ าตัวข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 1 ฉบับ พร้อมฉบับจริง 
 5.4 ส าเนาวุฒิการศึกษา หรือส าเนาใบปริญญาบัตร หรือส าเนาระเบียนแสดงผล      
การเรียน (Transcript) ฉบับภาษาไทย ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
ส าหรับต าแหน่งที่จะสมัครสอบ โดยต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจภายในวันรับสมัคร       
จ านวน 1 ฉบับ พร้อมฉบับจริง 
 ส าหรับผู้สมัครสอบที่ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางการศึกษา หลักสูตร 5 ปี ต้องแสดง
หนังสือรับรองหลักสูตรจากสถาบันการศึกษา (ฉบับจริง) 
 5.5 ใบรับรองแพทย์ปริญญาที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามที่ ก.ท. ก าหนด ซึ่งออก
ให้ไม่เกิน 1 เดือน นับแต่วันตรวจร่างกาย จ านวน 1 ฉบับ (ฉบับจริง)      
 5.6 ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จ านวน 1 ฉบับ พร้อมฉบับจริง 
 5.7 ส าเนาหลักฐานอ่ืนๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล เป็นต้น (ถ้ามี) 
จ านวน 1 ฉบับ พร้อมฉบับจริง 

      ทั งนี   ส าเนาภาพถ่ายเอกสารหลักฐานทุกฉบับ ให้ใช้กระดาษ A4 เท่านั น และส าเนา
เอกสารทุกฉบับ ให้ผู้สมัครสอบลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง พร้อมเขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจงในวงเล็บ
ก ากับไว้ทุกหน้าของส าเนาเอกสารด้วย 

      ในกรณี ผู้ สมัครสอบผู้ ใด เป็ นพนั กงานของรัฐ ห รือข้ าราชการพลเรือนสามัญ              
หรือข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น ที่ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันในต าแหน่งที่มีระดับไม่สูงกว่าต าแหน่ง    
ที่ตนด ารงอยู่ และใช้คุณวุฒิ เดียวกับต าแหน่งที่ตนด ารงอยู่ จะต้องน าหนังสือรับรองจากผู้บังคับบั ญชา          
ซึ่งเป็นผู้มีอ านาจสั่งบรรจุอนุญาตให้มาสอบแข่งขันได้ มายื่นพร้อมใบสมัคร หากไม่มีหนังสือรับรองดังกล่าว     
ในวันยื่นใบสมัคร ผู้นั นไม่มีสิทธิสมัครสอบส าหรับการสอบแข่งขันในครั งนี  

6. กำรตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติของผู้สมัครสอบ 
  6.1 ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ 
ทั่วไปและมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่ประกาศรับสมัคร ในกรณีที่มี
การผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบกรอกเอกสารหลักฐานการสมัครสอบ หรือยื่นเอกสารหลักฐานการสมัคร
สอบไม่ครบถ้วน จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสอบแข่งขัน และหากมีกรณีการปลอมแปลงเอกสาร        
ที่ใช้สมัครสอบจะถูกด าเนินคดีตามกฎหมาย  
 
 

/ 6.2 การบรรจุแต่งตั ง...  
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   6.2 การบรรจุแต่งตั งผู้สอบแข่งขันได้ หากตรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้ใดมีคุณสมบัติ     
ไม่ครบถ้วนตามที่ก าหนดในการสมัครสอบ หรือมีคุณสมบัติไม่ตรงตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งในการบรรจุ
แต่งตั ง คณะกรรมการสอบแข่งขันจะถือว่าเป็นผู้นั นขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบ ไม่มีสิทธิเข้ารับการ
สอบแข่งขันและไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุแต่งตั งให้ด ารงต าแหน่งใด ๆ ของเทศบาลเมืองวังน  าเย็น 

7. ค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครสอบ 
       ผู้สมัครสอบต้องช าระค่าธรรมเนียมสอบ  จ านวน 200 บาท   
       ค่าธรรมเนียมสอบจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ เว้นแต่จะเสนอให้ คณะกรรมการกลาง
พนักงานเทศบาลพิจารณายกเว้นเป็นรายกรณีไป 

8. กำรประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลำ สถำนที่ และระเบียบเกี่ยวกับกำรสอบ 
 8.1 การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันจะประกาศให้ทราบ ณ ส านักงาน
เทศบาลเมืองวังน  าเย็น และทางเว็บไซต์ www.wangnamyen.net ในวันที่ 30 เมษายน 2556 
 8.2 วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ จะประกาศให้ทราบ           
ณ ส านักงานเทศบาลเมืองวังน  าเย็น และทางเว็บไซต์ www.wangnamyen.net ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2556 

9. หลักสูตรและวิธีกำรสอบแข่งขัน   
       เทศบาลเมืองวังน  าเย็น จะท าการสอบตามหลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน แบ่งออก    
เป็น 3 ภาค ดังนี  
       9.1 ภำคควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไป (ภำค ก) คะแนนเต็ม 100 คะแนน   

  ทดสอบโดยข้อสอบปรนัย โดยให้ค านึงถึงระดับความรู้ความสามารถที่ต้องการ   
ตามระดับต าแหน่ง ดังนี         

  (1) วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล (คะแนนเต็ม 25 คะแนน)
    ทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล โดยการให้สรุปความ
หรือให้จับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราว หรือให้วิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจ
หรือสังคม หรือให้หาแนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูลหรือสมมติฐาน หรือให้ศึกษา
วิเคราะห์และสรุปเหตุผลอย่างอ่ืน 
 (2) วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม 25 คะแนน) 
 ทดสอบความรู้และความสามารถในการใช้ภาษา โดยการให้สรุปความและหรือ
ตีความจากข้อความสั น ๆ หรือบทความและให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่าง ๆ จากค าหรือกลุ่มค า
ประโยคหรือข้อความสั น ๆ หรือทดสอบโดยการอย่างอ่ืนที่เหมาะสมกับการทดสอบความรู้ความสามารถ
ดังกล่าว 
 
 
 
 
 
 

/ (3) วิชาความรู้พื นฐาน...  
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 (3) วิชาความรู้พื นฐานในการปฏิบัติราชการ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 
 ทดสอบความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ดังต่อไปนี  
  ก. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
  ข. กฎหมายและพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534  

   และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
ค. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
ง. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั นตอนการกระจายอ านาจให้แก ่    
   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
จ. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526  
   และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
ฉ. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี     
   พ.ศ. 2546  
ช. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
ซ. พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 
ฌ. นโยบายและระบบการจัดการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ญ. เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมอาเซียน 

9.2 ภำคควำมรู้ควำมสำมำรถเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง (ภำค ข) คะแนนเต็ม 100คะแนน   
  ทดสอบความรู้ ความสามารถในทางที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ โดยเฉพาะ

ตามท่ีระบุไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง โดยข้อสอบปรนัย ในเรื่องต่อไปนี  
  9.2.1 ความรู้ความสามารถเกีย่วกับวิชาการศึกษา (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 

  ก. หลักการศึกษา 
  ข. หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร 
  ค. การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
  ง. จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 
  จ. การพัฒนาผู้เรียน 
  ฉ. การบริหารจัดการชั นเรียน 
  ช. การวิจัยทางการศึกษา 
  ซ. สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
  ฌ. การวัดและประเมินผลทางการศึกษา 
  ญ. ความเป็นครู 
  ฎ. จิตวิทยาพัฒนาการเด็กและวัยรุ่น  
  9.2.2 ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) ทดสอบโดย
ข้อสอบปรนัย เกี่ยวกับความรู้ในเนื อหากลุ่มวิชา หรือสาขาวิชาเอก    
 
 
 

/ 9.3 ภำคควำมเหมำะสม...  
 



D:\ลงเว็บไซต์\5.ประกาศ.doc/\Ying 

- 8 - 
                          
      9.3 ภำคควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง (ภำค ค) คะแนนเต็ม 100 คะแนน  
    ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่วนตัว  
ประวัติการศึกษา ประวัติการท างานและพฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืนของผู้เข้าสอบ และจากการสัมภาษณ์       
เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย 
อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอ่ืน 
  ทั งนี  เทศบาลเมืองวังน  าเย็นจะด าเนินการทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป       
(ภาค ก) และความรู้ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ภาค ข) ก่อน เพ่ือประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน      
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และความรู้ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ภาค ข)            
แล้วจึงด าเนินการทดสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) ต่อไป 

10.   วัน เวลำ และสถำนที่สอบแข่งขัน    
           เทศบาลเมืองวังน  าเย็น จะด าเนินการสอบแข่งขัน ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) 
และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข) ในเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา 
วิทยาเขตสระแก้ว ที่ตั ง 254 หมู่ 4 ต าบลวัฒนานคร อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 27160  

11.   เกณฑ์กำรตัดสิน 
  การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ให้ถือเกณฑ์ว่า ต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในภาค

ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ภาค ข) และภาค
ความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) ที่สอบตามหลักสูตร แต่ละภาคไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 

  โดยน าคะแนนจากการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ภาคความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ภาค ข) และภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) มารวมกั น 
ทั งนี ค านึงถึงหลักวิชาการวัดผล 

12.   กำรขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
       12.1 เทศบาลเมืองวังน  าเย็น จะประกาศขึ นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เรียงล าดับที่จาก    

ผู้สอบแข่งขันได้คะแนนรวมสูงลงมาตามล าดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาค
ความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับ
ต าแหน่ง (ภาค ค) เท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ภาค ข) 
มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ภาค ข) 
เท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนวิชาความรู้พื นฐานในการปฏิบัติราชการในภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) 
มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้ายังได้คะแนนเท่ากันอีกให้ผู้ที่สมัครสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 
ทั งนี  จะพิจารณาจากเอกสาร ในการสมัครสอบ 

 
 
 
 
 
 

/ 12.2 บัญชีผูส้อบ... 
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        12.2 บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ให้ใช้บัญชีได้ไม่เกิน 2 ปี  นับแต่วันประกาศขึ นบัญชี    
แต่ถ้ามีการสอบแข่งขันอย่างเดียวกันนั นอีกและได้ขึ นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้
ครั งก่อนเป็นอันยกเลิก เว้นแต่ได้มีการเรียกรายงานตัวเพ่ือบรรจุแต่งตั งหรือได้มีการขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้
และได้มีการเรียกรายงานตัวเพ่ือบรรจุแต่งตั งภายในอายุบัญชีที่ก าหนดไว้ และต่อมาบัญชีได้ครบระยะเวลาตาม     
ที่ระบุหรือก่อนมีการประกาศขึ นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่ ให้ถือว่าผู้นั นยังมีสิทธิได้รับการบรรจุแต่งตั ง แต่ทั งนี  
ผู้นั นจะต้องไปรายงานตัวต่อเทศบาลเมืองวังน  าเย็น ไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันถัดจากวันที่บัญชีผู้สอบแข่งขันได้นั น
มีอายุครบตามที่ประกาศหรือวันที่ประกาศขึ นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้วแต่กรณี 

13.   เงื่อนไขกำรบรรจุแต่งตั้ง 
         13.1 การบรรจุแต่งตั งผู้สอบแข่งขันได้จากบัญชีผู้สอบแข่งขันนี  ตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสระแก้ว เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกโดยการสอบแข่งขัน
เพ่ือบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2555 ข้อ 10.1 ก าหนดให้ผู้สอบ
แข่งขันได้ ต้องด ารงต าแหน่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่บรรจุแต่งตั งอย่างน้อย 1 ปีไม่มีข้อยกเว้น         
จึงจะขอโอนไปสังกัดหน่วยราชการอ่ืนได้  
         13.2 การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ให้บรรจุแต่งตั งจากผู้สอบแข่งขันได้ในต าแหน่ง
นั นหรือต าแหน่งอ่ืนที่ก าหนดคุณวุฒิตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงกันกับคุณวุฒิที่ผู้นั นน ามาสมัคร
สอบแข่งขัน และเป็นต าแหน่งที่เกี่ยวข้องและเกื อกูลกัน ตามที่คณะกรรมการกลางข้าราชการ และพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นก าหนดโดยต้องเรียกบรรจุแต่งตั งตามล าดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
         13.3 การรับโอนผู้สอบแข่งขันได้ซึ่งเป็นข้าราชการประเภทอ่ืนให้ระบุว่าจะรับโอนมา
บรรจุแต่งตั งในต าแหน่งที่ได้รับบรรจุแต่งตั งในระดับและการศึกษาเงินเดือนตามที่ประกาศไว้ เว้นแต่ เทศบาล
เมืองวังน  าเย็น จะประกาศเป็นการล่วงหน้าว่าจะรับโอนต าแหน่งและระดับเดิมหรือเทียบเท่าที่ไม่สูงกว่าระดับ
ในระดับควบและอัตราเงินเดือนในขั นที่ไม่สูงกว่าเดิม 
         13.4  การบรรจุแต่งตั งบุคคลเป็นพนักงานครูเทศบาลให้บรรจุแต่งตั งจากบัญชีผู้สอบ 
แข่งขันไดข้องเทศบาลเมืองวังน  าเย็นเท่านั น  

14.   กำรอนุญำตให้ใช้บัญชี 
         เทศบาลเมืองวังน  า เย็นเป็นผู้ด าเนินการสอบแข่งขัน ให้บรรจุแต่งตั งได้ เฉพาะ      
เทศบาลเมืองวังน  าเย็นเท่านั น ไม่อนุญาตให้หน่วยงานอ่ืนใช้บัญชีเพ่ือบรรจุแต่งตั งได้ เมื่อบรรจุแต่งตั งครบ  
ตามจ านวนอัตราที่ว่างแล้ว หากภายหลังมีต าแหน่งว่างลง อาจแต่งตั งผู้สอบแข่งขันได้ที่อยู่ใ นล าดับถัดไป       
ให้ด ารงต าแหน่งได้ แต่ต้องบรรจุแต่งตั งเรียงตามล าดับที่ที่สอบแข่งขันได้  
 
 
 
 
 
 
 
 

/ 15. กำรยกเลิก...  
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15.   กำรยกเลิกกำรขึ้นบัญชีเฉพำะรำย 
         ผู้ที่ได้รับการขึ นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี  ให้เป็นอัน
ยกเลิกการขึ นบัญชีผู้นั นในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ คือ 
         (1) ผู้นั นได้ขอสละสิทธิรับการบรรจุแต่งตั ง เมื่อมีการเรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั ง 
          (2) ผู้นั นไม่มารายงานตัวเพ่ือรับการบรรจุ เข้ารับราชการภายในเวลาที่ เทศบาล        
เมืองวังน  าเย็นได้ก าหนด โดยมีหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแจ้งให้ทราบก าหนดเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 
10 วัน นับตั งแต่วันที่ที่ท าการไปรษณีย์รับลงทะเบียน 
         (3) ผู้นั นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามก าหนดเวลาที่จะบรรจุแต่งตั ง     
ในต าแหน่งที่สอบได ้
         (4) ผู้นั นประสงค์จะรับการบรรจุแต่งตั งในต าแหน่งที่สอบแข่งขันได้โดยการโอน          
แต่ส่วนราชการที่จะบรรจุไม่รับโอน และได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าแล้วว่าจะไม่รับโอน ผู้นั นจึงไม่ประสงค์        
จะรับการบรรจุ 
         (5) ผู้นั นได้รับการบรรจุแต่งตั งในต าแหน่งที่สอบได้ไปแล้ว ให้ยกเลิกการขึ นบัญชีผู้นั น
ไว้ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ทุกบัญชีในการสอบครั งเดียวกัน 
         การยกเลิกการขึ นบัญชีเฉพาะรายตาม (3) เนื่องจากไปรับราชการทหารตามกฎหมาย
ว่าด้วยการรับราชการทหารเมื่อออกจากราชการทหาร โดยไม่มีความเสียหายและประสงค์จะเข้า รับราชการ   
ในต าแหน่งที่สอบได้และบัญชีนั นยังไม่ยกเลิก ให้ขึ นบัญชีผู้นั นไว้ในบัญชีเดิมเป็นล าดับแรกที่จะบรรจุ            
ในครั งต่อไป 
         การยกเลิกการขึ นบัญชีเฉพาะรายตาม (3) ถ้าบัญชีนั นยังไม่ยกเลิกและเจ้าของบัญชี
พิจารณาเห็นว่ามีเหตุจ าเป็นอันสมควรจะอนุมัติให้ขึ นบัญชีผู้นั นไว้ในบัญชีเดิมในล าดับสุดท้ายเพ่ือบรรจุแต่งตั ง
ต่อไปก็ได ้

16.   กรณีกำรพบทุจริตในกำรด ำเนินกำรสอบแข่งขัน 
           กรณีที่มีการตรวจพบว่ามีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริต อันอาจท าให้เกิดความ      
ไม่เป็นธรรมในระหว่างด าเนินการสอบแข่งขัน ให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการระงับการสอบหรือ
การประกาศขึ นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้และการประกาศยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของพนักงานเทศบาล      
กรณีผู้ด าเนินการสอบแข่งขันทุจริตหรือส่อว่าทุจริตในการสอบแข่งขัน ฉบับลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2549 
     

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

             ประกาศ  ณ  วันที่   21   กุมภาพันธ์   พ.ศ.  2556 
 

   ( นายวันชัย  นารีรักษ์ ) 
 ประธานคณะกรรมการสอบแข่งขัน 

                                      


