
 
                                                

0ประกาศองคก์ารบรหิารส่วนจังหวัดกระบี ่
เรื่อง   รบัสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบคุคลเข้ารบัราชการเป็นข้าราชการคร ู

                        องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดกระบี่ ตําแหน่งครูผู้ช่วย 
....................................................... 

 

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบ่ี จะดําเนินการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคล
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบ่ี ตําแหน่งครูผู้ช่วย เพ่ือปฏิบัติงานในสังกัด
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบ่ี  

อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๔ และ ข้อ ๘  แห่งประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด จังหวัดกระบ่ี  เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกโดยการ
สอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม                 
พ.ศ.2555 จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเป็นข้าราชการครูองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ตามรายละเอียดดังน้ี 

1. ตําแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขัน   
   1.1  ตําแหน่งครูผู้ช่วย จํานวน  ๘  อัตรา   ในวิชาเอก ดังนี้ 

1) วิชาเอกวิทยาศาสตร์ จํานวน ๒    อัตรา 
2) วิชาเอกคณิตศาสตร์ จํานวน ๒    อัตรา 
3) วิชาเอกภาษาอังกฤษ จํานวน ๑    อัตรา 
4) วิชาเอกภาษาไทย จํานวน ๑    อัตรา 
5) วิชาเอกสังคมศึกษา จํานวน ๑    อัตรา 
6) วิชาเอกคอมพิวเตอร์ จํานวน ๑ อัตรา 
  

   ๑.๒ อัตราเงินเดือนที่ได้รับ 
     ผู้สอบแข่งขันได้จะได้รับการบรรจุและแต่งต้ัง ในตําแหน่งครูผู้ช่วยอัตราเงินเดือน  ดังนี้      

                              - คุณวุฒิปริญญาตรทีางการศึกษา  หลักสตูร 4 ปี  ให้ได้รับเงินเดือนอันดับครผูู้ช่วย           
ขั้น 8,340 บาท  
                               - คุณวุฒิปริญญาตรทีางการศึกษา  หลักสตูร 5 ปี  ให้ได้รับเงินเดือนอันดับครผูู้ช่วย 
ขั้น 9,140 บาท 

     
 
 
 
 
 

/2. คุณสมบัติทั่วไป... 
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2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบ 
    2.1 ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเบ้ืองต้นตามข้อ 6     

แห่งประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดกระบ่ี  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเง่ือนไข
เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 1  พฤศจิกายน ๒๕๔๕ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม ดังต่อไปนี้  

(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุไม่ตํ่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์     
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธ์ิใจ 

(4) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งข้าราชการทางการเมือง 

(5) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้   ไร้ความสามารถหรือ 
จิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดประกาศ 
กําหนด ดังน้ี 

     ก.  โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
 ข. วัณโรคในระยะอันตราย 

 ค. โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการที่น่ารังเกียจแก่สังคม 
 ง.  โรคพิษสุราเรื้อรัง 

จ. โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
(6) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน    

ตามมาตรฐานทั่วไป หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดตามกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอ่ืน 

(7)  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี  จนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
(8)  ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 

          (9)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(10) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงที่สุด ให้จําคุกเพราะกระทําความผิด 

ทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
(11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน

อ่ืนของรัฐ   
(12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก  เพราะกระทําผิดวินัยตาม

มาตรฐานทั่วไป หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอ่ืน       

(13) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออกเพราะกระทําผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไป หรือ
หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามกฎหมาย       
ว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอ่ืน 

(14)  ไม่เป็นผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ   
 

/ผู้ที่จะเข้ารับราชการ... 
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ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งขาดคุณสมบัติหรือลักษณะ
ต้องห้ามตาม  (7) (9) (10) หรือ (14) คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด อาจพิจารณา
ยกเว้นให้สามารถเข้ารับราชการได้  ส่วนผู้ซึ่งขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม ตาม (11)  หรือ (12) ถ้าผู้
น้ันได้ออกจากงานหรือราชการเกินสองปีแล้ว หรือผู้ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตาม (13)  ถ้าผู้น้ันได้
ออกจากงานหรือราชการเกินสามปีแล้ว และมิใช่เป็น กรณีออกจากงานหรือราชการเพราะกระทําผิดในกรณี
ทุจริตต่อหน้าที่ คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดกระบ่ี  อาจพิจารณายกเว้นให้เข้า
รับราชการได้   

    2.2  คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขัน 
       ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งข้าราชการครูองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด ตําแหน่งครูผู้ช่วย ดังน้ีคือ                 
      (1) มีคุณวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอ่ืนที่ ก.ค.ศ.รับรองและกําหนด

เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งข้าราชการครู ซึ่งคุณวุฒิดังกล่าวต้องผ่านการอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติ
ปริญญาตรีแล้วว่า เป็นผู้สําเร็จการศึกษาภายในวันรับสมัคร  ผู้สมัครสอบในตําแหน่งใดจะต้องสําเร็จการศึกษา
ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งที่จะสมัครสอบ หรือคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรองและกําหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหน่งครูผู้ช่วยในตําแหน่งน้ัน 

           ในกรณีที่ผู้สมัครสอบสําเร็จการศึกษาแล้ว แต่สถาบันการศึกษายังไม่อนุมัติวุฒิ
การศึกษา ให้อนุโลมให้ผู้สมัครสอบใช้สําเนาใบรับรองจากสถาบันการศึกษา ว่าได้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
แล้วแต่รอการอนุมัติวุฒิการศึกษาแทนได้ โดยใบรับรองจะต้องระบุวันที่ผู้สมัครสอบสําเร็จการศึกษาไว้ด้วย และ
ต้องสําเร็จการศึกษาภายในวันรับสมัครสอบแข่งขัน 
        (2) เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูออกให้โดยคุรุสภา ตามพระราชบัญญัติสภา
ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖ และต้องได้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจากคุรุสภาอยู่ก่อน 
หรือไม่หลังวันที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขัน และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูต้องมีอายุใช้ได้ถึงวันที่ได้รับ
การบรรจุและแต่งต้ัง 

       (๓) สําหรับพระภิกษุสามเณร ไม่สามารถสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็น       
ข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ ทั้งน้ี ตามหนังสือกองการสารบัญ สํานักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 
89/2501 ลงวันที่  27  มิถุนายน  2501 และคําสั่งมหาเถรสมาคม  ลงวันที่  22  กันยายน  2521 

ทั้งน้ี  ผู้สมัครสอบแข่งขัน จะมีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขัน เมื่อผ่านการตรวจสอบ 
คุณสมบัติจากคณะกรรมการตรวจคุณสมบัติและองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบ่ีประกาศรายช่ือเป็นผู้มีสิทธิ
สอบแข่งขัน 
 
 
 
 
 

/๓. เง่ือนไข... 
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๓. เงื่อนไขการสมัครสอบ 
   ๓.๑ ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องเข้าสอบแข่งขันตามวิชาเอกท่ีสมัครสอบแข่งขัน  

๓.๒ ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ  

ทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่สมัครสอบตรงตามที่ประกาศรับสมัครสอบ และจะต้องกรอก

รายละเอียดต่าง ๆ  ในใบสมัคร พร้อมทั้งย่ืนและแสดงหลักฐานตามวัน  เวลา  และสถานที่ที่กําหนด ในกรณี

ที่มีการผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครกรอกหลักฐานการสมัคร หรือย่ืนไม่ครบถ้วน จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ 

ในการสมัครสอบ และหากมีกรณีการปลอมแปลงเอกสารที่ใช้สมัครสอบจะถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย  

                      ๓.๓ หากตรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้สอบแข่งขันได้รายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่
กําหนด คณะกรรมการสอบแข่งขันจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบและไม่มีสิทธิได้รับการ
บรรจุแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งใด ๆ 
 ๓.๔ ผู้สมัครสอบแข่งขัน จะต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียน
ในเขตจ่ายของการไปรษณีย์ไว้ในใบสมัคร  และในกรณีที่แจ้งสถานที่อยู่ไม่ชัดเจนทําให้ไม่สามารถติดต่อได้  
ผู้สอบแข่งขันจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้  หากมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในภายหลัง ต้องแจ้งให้องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกระบ่ีทราบทันที 

 

๔. วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัครสอบ 
    ๔.๑ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันให้ขอรับใบสมัคร และย่ืนใบสมัครสอบด้วยตนเองได้ที่

สํานักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบ่ี อําเภอเมือง จังหวัดกระบ่ี ระหว่างวันที่  ๑๕ มีนาคม – ๕ เมษายน  
๒๕๕๖  ใน เ วลาร าชการ  โ ดย ไม่ เ ว้ น วันห ยุดร าชการ  ห รือสามารถ ดู ร ายละ เ อี ยด เ พ่ิ ม เ ติม ไ ด้
ที่http://www.krabipao.go.th หรือติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายบริหารงานบุคคล สํานักปลัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดกระบ่ี โทรศัพท์หมายเลข 0-7๕๖๐-๐๒๙๘ ต่อ 12๑   

    ๔.๒ ค่าธรรมเนียมสมัครสอบคนละ ๒๐๐.- บาท (สองร้อยบาทถ้วน) และค่าธรรมเนียม
สอบจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ เว้นแต่จะเสนอให้คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(ก.จ.) พิจารณายกเว้นเป็นรายกรณีไป 

 

   5. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบ 
      ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้
ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมเอกสารอ่ืน  ดังต่อไปนี้  
 5.1 สําเนาปริญญาบัตร หรือสําเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ และสําเนาระเบียนแสดงผล
การศึกษา (พร้อมฉบับจริง)  ฉบับภาษาไทย ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
สําหรับตําแหน่งที่จะสมัครสอบ จํานวนอย่างละ  1  ฉบับ 
 5.2  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดําขนาด  1  น้ิว (ถ่ายคร้ังเดียวกัน)  
และถ่ายมาแล้วไม่เกิน  1  ปี  จํานวน  3  รูป      
 5.3  สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน  1  ฉบับ 
 5.4 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน ๑ ฉบับ 

/5.5 ใบรับรองแพทย์... 
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 5.5 ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามที่คณะกรรมการข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกําหนดซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน (ฉบับจริง) นับแต่วันตรวจร่างกาย จํานวน  1  ฉบับ 
 5.6 สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูที่มีอายุใช้ได้จนถึงวันที่ได้รับการบรรจุ
แต่งต้ัง พร้อมแสดงฉบับจริง จํานวน ๑ ฉบับ 
 5.7 สําเนาหลักฐานอ่ืน ๆ  เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล  (ถ้ามี) พร้อม
แสดงฉบับจริง 1  ฉบับ    
  ทั้งน้ี สําเนาภาพถ่ายเอกสารหลักฐานทุกฉบับ ให้ใช้กระดาษ A4 เท่าน้ัน และให้
ผู้สมัครสอบรับรองสําเนาถูกต้อง และลงลายมือช่ือพร้อมเขียนตัวบรรจงในวงเล็กกํากับไว้ทุกฉบับ 
 

 ๖.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน วัน เวลา และสถานที่สอบ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบ่ี จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันพร้อม 
ประกาศกําหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ทางเว็บไซต์  http://www.krabipao.go.th  และปิดประกาศไว้  
ณ สํานักงานองค์การบรหิารสว่นจังหวัดกระบ่ี  ก่อนวันทําการสอบแข่งขันไม่น้อยกว่า ๕ วันทําการ 
  

๗. หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน   
      องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบ่ี จะทําการสอบตามหลักสูตรการสอบแข่งขันภาคความรู้ 
ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง (ภาค ข) และภาคความเหมาะสม     
กับตําแหน่ง (ภาค ค)  โดยผู้เข้าสอบจะต้องสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาครู้
ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง (ภาค ข) ในแต่ละภาคด้วยคะแนนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 จึงจะมีสิทธิเข้าสอบใน
ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (ภาค ค) รายละเอียดแนบท้ายประกาศน้ี   
 

  ๘. เกณฑ์การตัดสิน 
การตัดสินถือเป็นเด็ดขาดจะเรียกร้องสิทธิใดๆ มิได้ การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้สอบแข่งขันได้

ให้ถือเกณฑ์ว่าต้องเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในแต่ละภาคตามหลักสูตรที่กําหนดในประกาศรับสมัคร แต่ละภาคไม่
น้อยกว่าร้อยละ 60 

 
  ๙. การประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
 

     ๙.1 การประกาศข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้  ให้เรียงลําดับที่จากผู้สอบแข่งขันได้คะแนน
รวมสูงลงมาตามลําดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน  ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง 
(ภาค ค) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (ภาค ค) เท่ากัน ให้
ผู้สอบได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสําหรับตําแหน่ง (ภาค ข) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า ถ้า
ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสําหรับตําแหน่ง (ภาค ข) เท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนวิชาความรู้พ้ืนฐานใน
การปฏิบัติราชการในภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า ถ้ายังได้คะแนน
เท่ากันอีกให้ผู้ที่สมัครสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า ทั้งน้ี จะพิจารณาจากเอกสาร ในการสมัครสอบ  

 

       ๙.2 การข้ึนบัญชีผู ้สอบแข่งขันได้ให้ใช้บัญชีได้ไม่เกิน  2 ปี  นับแต่วันประกาศขึ้น
บัญชี แต่ถ้ามีการสอบแข่งขันอย่างเดียวกันนั้นอีกและได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว  บัญชีผู้สอบ
แข่งขันได้ครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

/๙.3  ผู้ที่สอบแข่งขันได้… 
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       ๙.3  ผู้ที่สอบแข่งขันได้และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้  ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปน้ี 
ให้เป็นอันยกเลิกการข้ึนบัญชีผู้น้ันในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้  คือ 
 (1)  ผู้น้ันได้ขอสละสิทธิรับการบรรจุและแต่งต้ัง เมื่อมีการเรียกรายงานตัวเพ่ือ
บรรจุแต่งต้ัง 
      (2)  ผู้น้ันไม่มารายงานตัวเพ่ือรับการบรรจุเข้ารับราชการภายในเวลาที่องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกระบ่ีได้กําหนด โดยมีหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแจ้งให้ทราบกําหนดเวลาล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 10 วัน  นับต้ังแต่วันที่ที่ทําการไปรษณีย์รับลงทะเบียน 
 (3)  ผู้น้ันมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามกําหนดเวลาที่จะบรรจุและ
แต่งต้ังในตําแหน่งที่สอบได้ 
 (4)  ผู้น้ันประสงค์จะรับการบรรจุและแต่งต้ังในตําแหน่งที่สอบแข่งขันได้โดยการโอน
แต่ส่วนราชการท่ีจะบรรจุไม่รับโอน  และได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าแล้วว่าจะไม่รับโอน ผู้น้ันจึงไม่ประสงค์จะรับ
การบรรจุ 

 

  1๐. การบรรจุและแต่งตั้ง 
       ๑๐.1 ผู้สอบแข่งขันได้จะได้รับการบรรจุแต่งต้ังตามลําดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในแต่
ละกลุ่มวิชาตามตําแหน่งที่ว่าง  หากภายหลังตําแหน่งดังกล่าวว่างลง อาจแต่งต้ังผู้สอบแข่งขันได้ที่อยู่ในลําดับ
ถัดไปให้ดํารงตําแหน่งได้ แต่ต้องบรรจุและแต่งต้ังเรียงตามลําดับที่ที่สอบแข่งขันได้ และจะบรรจุแต่งต้ังเฉพาะ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบ่ีเท่าน้ัน โดยไม่อนุญาตให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่ืน หรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอ่ืนใช้บัญชี  
       1๐.2  การบรรจุแต่งต้ังผู้สอบแข่งขันได้เป็นข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กระบ่ี ผู้น้ันจะต้องดํารงตําแหน่งในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบ่ีอย่างน้อย 1 ปีโดยไม่มีข้อยกเว้น   
จึงจะขอโอนไปสังกัดหน่วยงานราชการอ่ืนได้   

       ๑๐.๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบ่ี จะไม่รับโอนผู้สอบแข่งขันที่เป็นข้าราชการ หรือ
พนักงานของรัฐทุกประเภทไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
       ๑๐.๔ ปริญญาบัตรหรือระเบียนแสดงผลการศึกษา (transcript of Records) ซึ่งแสดง
หลักฐานแสดงคุณวุฒิดังกล่าวน้ีต้องผ่านการอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติว่าเป็นผู้สําเร็จการศึกษาอยู่ก่อน 
       ๑๐.๕ เป็นผู้มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่ประกาศสอบแข่งขันหาก
ปรากฏภายหลังว่า ผู้สอบแข่งขันได้รายใด มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง หรือขาดคุณสมบัติตามที่กําหนด
ในประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน จะไม่ได้รับการพิจารณาบรรจุและแต่งต้ังเข้ารับราชการหรือสั่งให้ออกจาก
ราชการแล้วแต่กรณีโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ  
       ๑๐.๖ การเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัว เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังครั้งแรก จะยึด
ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เป็นหนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธ์ิได้รับการบรรจุครั้งแรกให้มารายงานตัว โดยวิธีส่ง
จดหมายลงทะเบียนตอบรับตามที่อยู่ในเขตจ่ายของไปรษณีย์ที่ผู้สอบแข่งขันได้ได้ระบุไว้ในใบสมัครก่อนวัน
รายงานตัวไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน นับแต่วันประทับตราลงไปไปรษณีย์บนต้นทางจดหมายลงทะเบียนที่เรียกมา
รายงานตัว น้ัน หากมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ภายหลังให้แจ้งให้ทราบภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง
จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครสอบแข่งขันจะต้องสนใจรับทราบการประกาศผลการสอบแข่งขัน  
 
 

/อน่ึง  หากปรากฏว่า… 
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  อน่ึง  หากปรากฏว่า การดําเนินการสอบแข่งขัน มีการทุจริต หรือดําเนินการผิดพลาด อันอาจ
ทําให้เกิดความไม่เป็นธรรม ให้ผู้สมัครสอบแข่งขันโต้แย้งหรือคัดค้าน ภายใน ๑๕ วัน ตามมาตรา ๔๔ แห่ง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙  
  

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

             ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๐  กมุภาพันธ์  พ.ศ. 255๖ 
 

                                                              
                   
                   (นายสมศักด์ิ กิตติธรกุล) 
                          นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบ่ี 
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แนบท้ายประกาศ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบ่ี 
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขนัเพื่อบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการคร ู

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบ่ี ตําแหนง่ครผูู้ช่วย 
---------------------------------------- 

หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน 
 หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน แบ่งออกเป็น ๓ ภาค คือ 
 ก. ภาคความรูค้วามสามรถท่ัวไป  (ภาค ก.) 
 ข. ภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตําแหน่ง (ภาค ข.) 
 ค. ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง  (ภาค ค.) 

 

๑.ภาคความรอบรู้ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก)  
 ทดสอบโดยใชข้้อสอบปรนัย ในภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป ดังต่อไปนี ้
  ๑.๑ วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรปุเหตุผล  
   ๑.๑.๑ สรุปความ หรือจับประเด็นในข้อความ หรือเร่ืองราว 
   ๑.๑.๒ วิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง ทางเศรษฐกิจ สงัคม 
   ๑.๑.๓ แนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็น ตามข้อมูลหรือสมมติุฐาน 
   ๑.๑.๔ ศึกษาวิเคราะห์และสรปุผลอย่างอ่ืนซึ่งทดสอบความสามารถอย่างใดอย่างหน่ึง  

        หรือหลายอย่าง 
   ๑.๑.๕ ความเคลื่อนไหวในการพัฒนาการศึกษาของชาติ 
  ๑.๒.วิชาภาษาไทย  
   ๑.๒.๑ ทดสอบความรู้ภาษาไทย โดยการให้สรุปความและหรอืการตีความจากข้อความส้ันๆ  

        หรือบทความ 
   ๑.๒.๒ พิจารณาการเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่าง ๆ จากคําหรือกลุ่มคํา ประโยค หรือ 

         ข้อความส้ัน ๆ  
   ๑.๒.๓ ทดสอบโดยการอย่างอ่ืนที่เหมาะสมกับการทดสอบความรู้ความสามารถ 
  ๑.๓. วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ  
   ๓.๑ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  พ.ศ.๒๕๓๔ และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม 
   ๓.๒ พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
   ๓.๓ ระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
   ๓.๔ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   

      พ.ศ.๒๕๔๖ 
๓.๕ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
๓.๖ พระราชบัญญัติสภาครแูละบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖  
๓.๗ พระราชบัญญัติระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และ  
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      ที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
-๒- 

๒.ภาคความรอบรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง (ภาค ข)  
 ทดสอบโดยใชข้้อสอบปรนัย ในภาคความรู้ความสามารถดังต่อไปนี ้
 ๒.๑ ความรู้ความสามารถเก่ียวกับวิชาการศึกษา   
  ๒.๑.๑ หลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
  ๒.๑.๒ การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 
  ๒.๑.๓ จิตวิทยาและการแนะแนว 
  ๒.๑.๔ การพัฒนาผู้เรียน 
  ๒.๑.๕ การบริหารการจัดช้ันเรียน 
  ๒.๑.๖ การวิจยัในช้ันเรียน 
  ๒.๑.๗ สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
  ๒.๑.๘ การวัดและประเมินผลการศึกษา 
  ๒.๑.๙ การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 ๒.๒ ความรู้ความสามารถเก่ียวกับ 
       ทดสอบโดยข้อสอบปรนัย เก่ียวกับความรู้ในเน้ือหากลุ่มวิชาเอก 

๓.ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (ภาค ค)  
 ประเมินบุคคล เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งและหน้าที่ ดังน้ี 

 การสอบสัมภาษณ ์ 
  ทดสอบโดยการประเมินบุคคล เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่จากประวัติ
ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืนของผู้เข้าสอบ และจากการ
สัมภาษณ์ พิจารณาจากความเหมาะสมในด้านต่างๆ  เช่น ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย 
อารมณ์ ทัศคติ จริยธรรม และคุณธรรม การปรับตัวเข้าร่วมกับผู้ร่วมงาน รวมท้ังสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิด
ริ่เร่ิมสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลกิภาพอย่างอ่ืน  โดยให้ผูส้อบแข่งขัน จัดทํา portfoli๐ จํานวนไม่
เกิน  ๕ หน้ากระดาษ A ๔ จาํนวน ๓ ชุด นํามาเสนอคณะกรรมการในวันสอบสัมภาษณ์ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล
ดังต่อไปนี้ 
   ๑.ประวัติส่วนตัว 
   ๒.ประวัติการศึกษา 

๓.ผลงานที่ภาคภูมิใจ 
 
   
    

********************** 
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