ประกาศเทศบาลเมืองสวรรคโลก
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานครูเทศบาล ประจําปี ๒๕๕๕
.............................................
ด้วยเทศบาลเมืองสวรรคโลก อําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย จะดําเนินการสอบแข่งขันภาคความรู้
ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) , ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสําหรับตําแหน่ง (ภาค ข.) และภาคความเหมาะสมกับ
ตําแหน่ง (ภาค ค.) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานครูเทศบาล
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๓ และมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ประกอบกับคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ในการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๔
เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ได้มีมติประกาศกําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ
บุคคลเป็นพนักงานเทศบาล ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ และคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุโขทัย (ก.ท.จ.)
ในการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ มีมติกําหนดหลักเกณฑ์การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคล
เป็นพนักงานเทศบาล ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุโขทัย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
การคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล พ.ศ.๒๕๕๕ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕
จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานครูเทศบาลตามรายละเอียด ดังนี้
๑. ตําแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขัน
๑.๑ ตําแหน่ง ครูผู้ช่วย จํานวน ๑๗ อัตรา ในรายวิชา ดังนี้
๑) สาขาวิชาคณิตศาสตร์
จํานวน ๒ อัตรา
๒) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
จํานวน ๒ อัตรา
๓) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
จํานวน ๒ อัตรา
๔) สาขาวิชาการประถมศึกษา
จํานวน ๓ อัตรา
๕) สาขาวิชาศิลปศึกษา
จํานวน ๒ อัตรา
๖) สาขาวิชาภาษาไทย
จํานวน ๔ อัตรา
๗) สาขาวิชาดนตรีไทย
จํานวน ๑ อัตรา
๘) สาขาวิชาสังคมศึกษา
จํานวน ๑ อัตรา

/...๒. คุณสมบัติ

-๒๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
๒.๑. คุณสมบัติทั่วไป ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นตามข้อ ๖
แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุโขทัย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ของเทศบาล ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
(๔) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งข้าราชการทางการเมือง
(๕) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ ก.ท.ประกาศกําหนด ดังนี้
(ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย
(ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม
(ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง
(๖) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม
มาตรฐานทั่วไป หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฏหมายอื่น
(๗) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่น่ารังเกียจของสังคม
(๘) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(๙) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๑๐) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงที่สุด ให้จําคุกเพราะกระทําความผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๑๑) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(๑๒) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทําผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไป
หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ตามกฏหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นหรือตามกฏหมายอื่น

/...(๑๓) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ

-๓(๑๓) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทําผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไปหรือหลักเกณฑ์
และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ตามกฏหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่นหรือตามกฏหมายอื่น
(๑๔) ไม่เป็นผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล ซึ่งขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๒.๑
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุโขทัย (ก.ท.จ.สุโขทัย) อาจพิจารณายกเว้นให้สามารถเข้ารับราชการเป็นพนักงาน
เทศบาลได้ ในกรณีดังนี้
๑) ผู้ซึ่งขาดคุณสมบัติตามข้อ (๗) (๙) (๑๐) หรือ (๑๔)
๒) ผู้ซึ่งขาดคุณสมบัติตามข้อ (๑๑) หรือ (๑๒) ซึ่งได้ออกจากงานหรือราชการเกินสองปีแล้ว และ
มิใช่เป็นกรณีออกเพราะกระทําผิดในกรณีทุจริตต่อหน้าที่
๓) ผู้ซึ่งขาดคุณสมบัติตามข้อ (๑๓) ซึ่งได้ออกจากงานหรือราชการเกินสามปีแล้ว และมิใช่เป็น
กรณีออกจากงานหรือราชการเพราะกระทําผิดในกรณีทุจริตต่อหน้าที่
สําหรับพระภิกษุสามเณร ไม่สามารถสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครู
เทศบาล ได้ทั้งนี้ ตามหนังสือสํานักงาน ก.ท. ด่วนมาก ที่ มท ๐๓๑๑/ว ๕๖๒๖ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๒๔
เรื่อง พระภิกษุสมัครสอบและตามความในมาตรา ๕ ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๑
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขัน
ผู้สมัครสอบตําแหน่งใดจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนั้น ตามที่คณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดสุโขทัยกําหนด แนบท้ายประกาศรับสมัครสอบ (ผนวก ก. และ ผนวก ข.)
๓. อัตราเงินเดือนที่ได้รับ
ผู้สอบแข่งขันได้ จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ในตําแหน่ง ครูผู้ช่วย อัตราเงินเดือน ๘,๓๔๐ บาท
(หลักสูตร ๔ ปี) และอัตราเงินเดือน ๙,๑๔๐ บาท (หลักสูตร ๕ ปี)
๔. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ
ให้ผู้ประสงค์ที่จะสมัครสอบแข่งขัน ติดต่อขอซื้อคู่มือพร้อมใบสมัครในราคาชุดละ ๕๐ บาท ตั้งแต่
วันเริ่มรับสมัครสอบแข่งขัน ระหว่างวันที่ ๒๕ เดือนตุลาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๑๔ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โดยยื่นใบสมัครได้ ณ สํานักงานเทศบาลเมืองสวรรคโลก อําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
และมีสิทธิสมัครสอบได้เพียง ๑ ตําแหน่ง เท่านั้น หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๕๖๔-๒๑๕๕ ,
๐-๕๕๖๔-๑๘๓๕ , ๐-๕๕๖๔-๑๓๗๓ ต่อ ๑๐๕,๑๐๖ หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.sawankalok.go.th

/...๕. เอกสารและหลักฐาน

-๔๕. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบ
ผู้สมัครสอบแข่งขัน ต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน
พร้อมเอกสารอื่นที่ลงชื่อรับรองสําเนาถูกต้องทุกฉบับ มายื่นในวันสมัคร ดังต่อไปนี้
๕.๑ ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ และระเบียบแสดงผลการเรียน (แสดงฉบับจริง)
ที่ระบุสาขาหรือวิชาเอกที่จะสมัคร พร้อมสําเนา จํานวน ๑ ฉบับ โดยจะต้องสําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจาก
ผู้มีอํานาจภายในวันปิดรับสมัคร
ในกรณีที่ผู้สมัครสําเร็จการศึกษาแล้ว แต่ทางสถานศึกษายังไม่อนุมัติวุฒิทางการศึกษาให้อนุโลม
ให้ผู้สมัครสอบใช้สําเนาใบรับรองของสถานศึกษาว่า ได้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแล้ว แต่รอการอนุมัติวุฒิการศึกษา
อยู่แทนได้ โดยใบรับรองจะต้องระบุวันที่ที่ผู้สมัครสําเร็จการศึกษาไว้ด้วย และต้องสําเร็จการศึกษาภายในวันปิด
รับสมัครสอบ
๕.๒ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดํา ขนาด ๑ นิ้ว (ถ่ายครั้งเดียวกัน) และถ่าย
มาแล้วไม่เกิน ๑ ปี จํานวน ๓ รูป โดยให้ผู้สมัครติดรูปถ่ายในใบสมัครจํานวน ๑ รูป ติดรูปถ่ายในบัตรประจําตัวสอบ
จํานวน ๒ รูป
๕.๓ สําเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัคร พร้อมแสดงฉบับจริง จํานวน ๑ ฉบับ
๕.๔ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้สมัคร และใบรับรองผ่านการเกณฑ์ทหาร (ส.ด.๙) (ถ้ามี)
พร้อมแสดงฉบับจริง
๕.๕ ใบรับรองแพทย์ แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลกําหนด
ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน (ฉบับจริง) นับแต่วันตรวจร่างกาย จํานวน ๑ ฉบับ
๕.๖ สําเนาใบประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานการขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
หรือใบเสร็จรับเงินค่าขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูจากคุรุสภาฉบับจริง พร้อมสําเนาและ
หากภายหลังปรากฎว่า ผู้สมัครรายใดที่คุรุสภาไม่ออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูให้ จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ
และจะไม่มีสิทธิรับการบรรจุแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งที่สอบได้
๕.๗ สําเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) พร้อมแสดงฉบับจริง
๑ ฉบับ
๕.๘ ผู้สมัครที่เป็นพนักงานของรัฐ หรือข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น ที่ประสงค์จะสมัครสอบ
ในตําแหน่งในระดับที่ไม่สูงกว่าที่ตนดํารงอยู่ และใช้คุณวุฒิเช่นเดียวกับตําแหน่งที่ตนดํารงตําแหน่งอยู่ จะต้องนํา
หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นผู้มีอํานาจสั่งบรรจุอนุญาตให้มาสมัครสอบแข่งขันได้ หากผู้สมัครสอบ
รายใดไม่นําหนังสืออนุญาตดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัคร ถือว่าเป็นผู้ไม่มีสิทธิสมัครสอบ หรือถ้าเป็นผู้สอบแข่งขัน
ได้จะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ผู้สอบแข่งขันจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้
๕.๙ สําเนาภาพถ่ายเอกสารทุกชนิด ให้ใช้กระดาษ A๔ เท่านั้น
/...๖. การตรวจสอบและรับรอง

-๕๖. การตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติของผู้สมัครสอบ
๖.๑ ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป
และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่สมัครสอบตรงตามที่ประกาศรับสมัครสอบ และจะต้องกรอกรายละเอียด
ต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นและแสดงหลักฐานตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด ในกรณีที่มีการผิดพลาด
อันเกิดจากผู้สมัครกรอกหลักฐานการสมัคร หรือยื่นไม่ครบถ้วน จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบ
และหากมีกรณีการปลอมแปลงเอกสารที่ใช้สมัครสอบจะถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย
๖.๒ หากตรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้สอบแข่งขันได้รายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กําหนด
คณะกรรมการสอบแข่งขัน จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบและไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุแต่งตั้ง
ให้ดํารงตําแหน่งใด ๆ
๖.๓ ผู้สมัครสอบแข่งขัน จะต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่าย
ของการไปรษณีย์ไว้ในใบสมัคร และในกรณีที่แจ้งสถานที่อยู่ไม่ชัดเจนทําให้ไม่สามารถติดต่อได้ ผู้สอบแข่งขันจะเรียกร้อง
สิทธิใด ๆ ไม่ได้ หากมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในภายหลัง ต้องแจ้งให้สํานักงานเทศบาลเมืองสวรรคโลก ทราบทันที
๗. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
ผู้สมัครจะต้องชําระค่าธรรมเนียมสอบ คนละ ๒๐๐ บาท
ค่าธรรมเนียมการสอบจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ เว้นแต่จะเสนอให้ คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล
พิจารณายกเว้นเป็นรายกรณีไป
๘. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน ตารางสอบ สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
๘.๑ เทศบาลเมืองสวรรคโลก จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน ณ สํานักงานเทศบาล
เมืองสวรรคโลก ภายในวันที่ ๓ เดือน ธันวาคม ๒๕๕๕ และเว็บไซต์ http://www.sawanksalok.go.th
๘.๒ วันสอบ ตารางสอบ สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ จะประกาศให้ทราบภายใน
วันที่ ๑๗ เดือน ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ สํานักงานเทศบาลเมืองสวรรคโลก และเว็บไซต์ http://www.sawanksalok.go.th
ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบที่ได้รับการประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน ถือว่าเป็นผู้ที่ได้รับรองตนเองว่า
เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ ๒ ข้อ ๕ และข้อ ๖ ของประกาศนี้ และให้ถือว่าประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ
แข่งขันเป็นการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันตามข้อ ๘.๑ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดสุโขทัย เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล
พ.ศ.๒๕๕๕ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕

/...๙. หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน

-๖๙. หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน
๙.๑ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) กําหนดคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
ทดสอบโดยข้อสอบปรนัย โดยให้คํานึงถึงระดับความรู้ความสามารถที่ต้องการตามระดับ
ตําแหน่งดังนี้
(๑) วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล กําหนดคะแนนเต็ม ๒๕ คะแนน
- ทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล โดยการสรุปความหรือ
จับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราว หรือวิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม หรือ
หาแนวโน้ม หรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูลหรือสมมติฐาน หรือศึกษาวิเคราะห์และสรุปผลอย่างอื่น
ซึ่งจะทดสอบความสามารถอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างก็ได้
(๒) วิชาภาษาไทย กําหนดคะแนนเต็ม ๒๕ คะแนน
- ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษา โดยการสรุปความและหรือตีความจาก
ข้อความสั้น ๆ หรือบทความและพิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่าง ๆ จากคําหรือกลุ่มคําประโยคหรือข้อความสั้น ๆ
หรือทดสอบโดยการอย่างอื่นที่เหมาะสมกับการทดสอบความรู้ความสามารถดังกล่าว
(๓) วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ กําหนดคะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน
- ทดสอบความรู้เกี่ยวกับกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้ง
และอํานาจหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตําบล ระเบียบงานสารบรรณ
และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๙.๒ ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสําหรับตําแหน่ง (ภาค ข.) กําหนดคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
- ทดสอบความรู้ความสามารถในทางที่จะใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่โดยเฉพาะตามระบุไว้
ในมาตรฐานกําหนดตําแหน่งโดยวิธีสอบข้อเขียนหรือวิธีสอบปฏิบัติ วิธีหนึ่งวิธีใดหรือหลายวิธีก็ได้ตามความเหมาะสม
ประกอบด้วย
(๑) ความรู้เกี่ยวกับงานในหน้าที่ ความรู้ความสามารถในสาขาวิชาเอกที่สมัครสอบ
(คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)
(๒) ทดสอบความรู้เกี่ยวกับวิชาการศึกษา ได้แก่ หลักการศึกษา หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
การจัดกระบวนการเรียนรู้ จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว สื่อ การวัดและประเมินผลการศึกษา
(คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)
๙.๓ ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (ภาค ค) กําหนดคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
ผู้ที่มีสิทธิทดสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (ภาค ค.) จะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนใน
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง (ภาค ข.) แต่ละภาคไม่ต่ํากว่า
ร้อยละหกสิบ โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิทดสอบก่อนวันสอบไม่น้อยกว่า ๕ วัน
/...โดยจะประเมินบุคคล

-๗โดยจะประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัต-ิ
การศึกษา ประวัติการทํางานของผู้เข้าสอบ และพฤติกรรมที่ปรากฎทางอื่นของผู้เข้าสอบ และจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้
อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติมอีกก็ได้ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ และความรู้ในเรื่องการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา
อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น ซึ่งประกอบด้วย
(๑) ความรู้ของบุคคลในเรื่องต่าง ๆ ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน
(๒) ความสามารถเฉพาะหรือทักษะเฉพาะของบุคคลในเรื่องต่าง ๆ ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน
(๓) คุณลักษณะต่าง ๆ ของบุคคลซึ่งจําเป็นหรือเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน
๑๐. เกณฑ์การตัดสิน
การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้สอบแข่งขันได้ให้ถือเกณฑ์ว่าต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในภาคความรู้
ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสําหรับตําแหน่ง (ภาค ข.) และภาคความเหมาะสม
กับตําแหน่ง (ภาค ค.) ที่สอบตามหลักสูตรแต่ละภาคไม่ต่ํากว่าร้อยละหกสิบ โดยต้องนําคะแนนจากการสอบภาคความรู้
ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสําหรับตําแหน่ง (ภาค ข.) และภาคความเหมาะสมกับ
ตําแหน่ง (ภาค ค.) มารวมกันทั้งนี้โดยคํานึงถึงหลักวิชาการวัดผล
๑๑. การประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
๑๑.๑ เทศบาลเมืองสวรรคโลก จะประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ให้จัดเรียงลําดับที่จากผู้สอบแข่งขัน
ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลําดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง
(ภาค ค.) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (ภาค ค.) เท่ากัน ให้ผู้สอบได้
คะแนนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสําหรับตําแหน่ง (ภาค ข.) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนน
ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสําหรับตําแหน่ง (ภาค ข.) เท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนวิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
ในภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า ถ้ายังได้คะแนนเท่ากันอีกให้ผู้ที่สมัครสอบ
ก่อนเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า ทั้งนี้ ให้พิจารณาจากเอกสารในการสมัครสอบ
๑๑.๒ บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ให้ใช้บัญชีได้ไม่เกิน ๒ ปี นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสอบแข่งขัน
อย่างเดียวกันนั้นอีกและได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งก่อนเป็นอันยกเลิกเว้นแต่ในกรณีที่ได้
มีการเรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้งหรือได้มีการขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้และได้มีการเรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้ง
/...(๒) ผู้นั้นไม่มารายงานตัว

-๘ภายในอายุบัญชีที่กําหนดไว้ และต่อมาบัญชีได้ครบระยะเวลาตามที่ระบุหรือก่อนมีการประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขัน
ได้ใหม่ให้ถือว่าผู้นั้นยังมีสิทธืได้รับการบรรจุแต่งตั้ง แต่ทั้งนี้ผู้นั้นจะต้องไปรายงานตัวต่อเทศบาลเมืองสวรรคโลก
ไม่เกิน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่บัญชีผู้สอบแข่งขันได้นั้นมีอายุครบตามที่ประกาศหรือวันที่ประกาศขึ้นบัญชี
ผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้วแต่กรณี
๑๑.๓ การรับโอนผู้สอบแข่งขันได้ซึ่งเป็นข้าราชการประเภทอื่นจะรับโอนมาบรรจุแต่งตั้ง
ในตําแหน่งที่ได้รับบรรจุแต่งตั้งในระดับและการศึกษาเงินเดือนตามที่ประกาศไว้
๑๑.๔ ผู้ที่สอบแข่งขันได้และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีนั้นไว้ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ คือ
(๑) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิรับการบรรจุและแต่งตั้งเมื่อมีการเรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้ง
(๒) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุภายในเวลาที่ผู้ดําเนินการสอบแข่งขัน หรือผู้มี
อํานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งกําหนด โดยมีหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน แจ้งให้ทราบกําหนดเวลาล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ที่ทําการไปรษณีย์รับลงทะเบียน
(๓) ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามกําหนดเวลาที่จะบรรจุและแต่งตั้งใน
ตําแหน่งที่สอบได้
(๔) ผู้นั้นมีความประสงค์จะรับการบรรจุและแต่งตั้งในตําแหน่งที่สอบแข่งขันได้ โดยการ
โอนแต่ส่วนราชการที่จะบรรจุไม่รับโอน และได้รับแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแล้วว่าจะไม่รับโอน ผู้นั้นจึงไม่ประสงค์
จะรับการบรรจุ
(๕) ผู้นั้นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในตําแหน่งที่สอบได้ไปแล้ว ให้ยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้น
ไว้ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ทุกบัญชีในการสอบครั้งเดียวกัน
- การยกเลิกการขึ้นบัญชีเฉพาะรายตาม (๓) เนื่องจากไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่า
ด้วยการรับราชการทหารเมื่อออกจากราชการทหาร โดยไม่มีความเสียหายและประสงค์จะเข้ารับราชการในตําแหน่ง
ที่สอบได้และบัญชีนั้นยังไม่ยกเลิก ให้ขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีเดิมเป็นอันดับแรกที่บรรจุในครั้งต่อไป
- การยกเลิกการขึ้นบัญชีเฉพาะรายตาม (๓) ถ้าบัญชีนั้นยังไม่ยกเลิกและเจ้าของบัญชีพิจารณา
เห็นว่ามีเหตุจําเป็นอันสมควรจะอนุมัติให้ขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีเดิมในลําดับสุดท้ายเพื่อบรรจุแต่งตั้งต่อไปก็ได้
๑๒. การบรรจุและแต่งตั้ง
๑๒.๑. เทศบาลเมืองสวรรคโลก เป็นผู้ดําเนินการสอบแข่งขัน จึงบรรจุแต่งตั้งได้เฉพาะเทศบาลเมือง
สวรรคโลก เท่านั้น เมื่อบรรจุแต่งตั้งครบตามจํานวนอัตราที่ว่างแล้ว หากภายหลังตําแหน่งดังกล่าวว่างลง อาจแต่งตั้ง
ผู้สอบแข่งขันได้ที่อยู่ในลําดับถัดไปให้ดํารงตําแหน่งได้ แต่ต้องบรรจุและแต่งตั้งเรียงตามลําดับที่ที่สอบแข่งขันได้และ
ไม่อนุญาตให้เทศบาลอื่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น หรือส่วนราชการอื่น ใช้บัญชีสอบแข่งขันครั้งนี้ไปบรรจุแต่งตั้งได้
/...๑๒.๒ การบรรจุแต่งตั้ง

-๙๑๒.๒ การบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นพนักงานครูเทศบาล กําหนดเงื่อนไขให้ผู้นั้นจะต้องดํารง
ตําแหน่งในเทศบาลเมืองสวรรคโลกอย่างน้อย ๑ ปีไม่มีข้อยกเว้น จึงจะขอโอนไปสังกัดหน่วยงานราชการอื่นได้
อนึ่ง การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ หากคณะกรรมการตรวจสอบภายหลังว่า มีคุณสมบัติ
ไม่ตรงตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนในการสมัครสอบแข่งขัน เทศบาลเมืองสวรรคโลก
ขอสงวนสิทธิในการบรรจุแต่งตั้ง
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๕
(นายสมชาติ ลิมปะพันธุ)์
นายกเทศมนตรีเมืองสวรรคโลก

