
ประกาศเทศบาลตําบลคลองทอมใต
เรื่อง   รับสมัครสอบแขงขันเพ่ือบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนพนักงานครูเทศบาล

เทศบาลตําบลคลองทอมใต ตําแหนง ครูผูชวย
................................................................

ดวยเทศบาลตําบลคลองทอมใต จะดําเนินการสอบแขงขันเพ่ือบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับ
ราชการเปนเปนพนักงานครูเทศบาล ตําแหนง ครูผูชวย เพ่ือปฏิบัติงานในสังกัดโรงเรียนเทศบาลคลองทอมใต

อาศัยอํานาจตามความในขอ 6 ขอ ๗ ขอ ๘ ขอ ๙ ขอ ๑๐ ขอ ๑๑ และขอ ๑๒ ตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจงัหวัดกระบี่ เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑและเงื่อนไขการ
คัดเลือกโดยการสอบแขงขันเพ่ือบรรจุบุคคลเปนพนักงานเทศบาล พ.ศ.2555 ลงวันท่ี 9 สิงหาคม 2555
ประกอบกับมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกระบี่ ในการประชุมครั้งท่ี ๕/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี
๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ จึงประกาศรับสมัครสอบแขงขันเพ่ือบรรจุและแตงตั้งบุคคลเปนพนักงานครูเทศบาล
ดังตอไปนี้

1. ตําแหนงท่ีเปดรับสมัคร อัตราวางท่ีจะบรรจุแตงตั้ง เงินเดือนท่ีจะไดรับ
เทศบาลตําบลคลองทอมใต  เปดรับสมัคร ตําแหนงครูผูชวย จํานวน ๘ อัตรา โดยมีตําแหนงท่ีเปดรับสมัคร
อัตราวางท่ีจะบรรจุแตงตั้ง เงินเดือนท่ีจะไดรับตาม บัญชีตําแหนงท่ีเปดรับสมัครแนบทายประกาศนี้

๒. ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ
ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน และสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการ

หลากหลาย โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ จัดอบรมสั่งสอน และจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค  ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียน ปฏิบัติงาน
อ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย

๓. คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครสอบ
๓.๑ ผูสมัครสอบแขงขันตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามประกาศ

คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกระบี่ เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล ลงวันท่ี ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ดังตอไปนี้

(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ
(๓) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันนี้มีพระมหากษัตริยทรง

เปนประมุขตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยดวยความบริสุทธิ์ใจ
(๔) ไมเปนผูดํารงตําแหนงขาราชการทางการเมือง
(๕) ไมเปนผูมีรางกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได  ไรความสามารถหรือ

จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามท่ีคณะกรรมการพนักงานเทศบาลประกาศกําหนด  ดังนี้
ก. โรคเรื้อนในระยะติดตอหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเปนท่ีรังเกียจแกสังคม
ข. วัณโรคในระยะอันตราย
ค. โรคเทาชางในระยะท่ีปรากฏอาการท่ีนารังเกียจแกสังคม
ง. โรคพิษสุราเรื้อรัง
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-๒-

จ. โรคติดยาเสพติดใหโทษ
(๖) ไมเปนผูอยูระหวางถูกสั่งใหพักราชการหรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอนตาม

มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑและเงื่อนไขการคัดเลือกโดยการสอบแขงขันเพ่ือบรรจุบุคคลเปนพนักงาน
เทศบาลตามกฎหมาย วาดวยระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน หรือตามกฎหมายอ่ืน

(๗) ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี จนเปนท่ีรังเกียจของสังคม
(๘) ไมเปนกรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาท่ีในพรรคการเมือง
(๙) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(๑๐) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงท่ีสุด ใหจําคุกเพราะกระทํา

ความผิดทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผดิท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๑๑) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ

หนวยงานอ่ืนของรัฐ
(๑๒) ไมเปนผู เคยถูกลงโทษใหออก หรือปลดออก เพราะกระทําผิดวินัยตาม

มาตรฐานท่ัวไป หรือหลักเกณฑและวิธีการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลตามกฎหมาย
วาดวยระเบียบบริหารบุคคลสวนทองถ่ิน หรือตามกฎหมายอ่ืน

(๑๓) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษไลออกเพราะกระทําผิดวินัยตามาตรฐานท่ัวไป หรือ
หลักเกณฑและวิธีการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน หรือตามกฎหมายอ่ืน

(๑๔) ไมเปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับขาราชการ
๓.๒ คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง

(๑) ผูสมัครสอบตองมีคุณวุฒิการศึกษาท่ีตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ท่ีสมัครสอบ รายละเอียดตามท่ีระบุไวใน บัญชีตําแหนงท่ีเปดรับสมัคร ตามขอ ๑

ในกรณีท่ีผูสมัครสอบสําเร็จการศึกษาแลว แตสถาบันการศึกษายังไมอนุมัติ
วุฒิการศึกษา ใหอนุโลมใหผูสมัครสอบใชสําเนาใบรับรองจากสถาบันการศึกษา วาไดสําเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรแลวแตรอการอนุมัติวุฒิการศึกษาแทนได โดยใบรับรองจะตองระบุวันท่ีผูสมัครสําเร็จการศึกษาไว
ดวยและตอง

(๒) เปนผูมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูออกใหโดยคุรุสภา ตามพระราชบัญญัติ
สภาครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสืออนุญาตปฏิบัติ
การสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิท่ีคุรุสภาออกให ท่ีมีอายุใชไดจนถึงวันท่ีไดรับการบรรจุแตงตั้ง

(๓) สําหรับพระภิกษุ หรือสามเณร หรือนักบวชศาสนาอ่ืน ๆ ทางราชการ
ไมรับสมัครสอบ และไมอาจใหเขาสอบแขงขันเพ่ือบรรจุบุคคลเขาราชการเปนขาราชการ หรือพนักงาน
สวนทองถ่ิน ท้ังนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝายบริหาร ท่ี นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันท่ี ๒๗
มิถุนายน ๒๕๐๑ และความในขอ ๕ ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันท่ี ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘

ท้ังนี้ ผูสมัครสอบแขงขัน จะมีสิทธิเขารับการสอบแขงขัน เม่ือผานการตรวจสอบ
คุณสมบัติและเทศบาลตําบลคลองทอมใตประกาศรายชื่อเปนผูมีสิทธิสอบแขงขัน

๔. การสมัครสอบ
4.1 ผูประสงคจะสมัครสอบแขงขันใหขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครสอบดวยตนเอง

ไดท่ี สํานักงานเทศบาลตําบลคลองทอมใต อําเภอคลองทอม จังหวัดกระบี่
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ระหวางวันท่ี 27 มิถุนายน – 22 กรกฎาคม 2557 ในเวลาราชการ โดยไมเวนวันหยุดราชการ หรือสามารถ
ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี http://www.khlongthomcity.go.th หรือติดตอสอบถามไดท่ีฝายบริหารงาน
บุคคล สํานักปลัดเทศบาลตําบลคลองทอมใต โทรศัพทหมายเลข 0-7569-9223

4.2 คาธรรมเนียมสมัครสอบคนละ 300 บาท (สามรอยบาทถวน) และคาธรรมเนียม
สอบจะไมจายคืนใหไมวากรณีใดๆ เวนแตจะเสนอใหคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด (ก.ท.จ.) พิจารณา
ยกเวนเปนรายกรณีไป

๕. เงื่อนไขการสมัคร
๕.1 ผูสมัครสอบแขงขันตองเขาสอบแขงขันตามวิชาเอกท่ีสอบแขงขัน
๕.2 ผูสมัครสอบจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติ

ท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงท่ีสมัครสอบตรงตามท่ีประกาศรับสมัคร และจะตองกรอก
รายละเอียดตางๆ ในใบสมัคร พรอมท้ังยื่นและแสดงหลักฐานตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีกําหนด ในกรณี
ท่ีมีการผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครกรอกหลักฐานการสมัคร หรือยื่นไมครบถวน จะถือวาเปนผูขาดคุณสมบัติ
ในการสมัครสอบ และหากมีกรณีการปลอมแปลงเอกสารท่ีใชสมัครจะถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย

๕.3 หากตรวจสอบภายหลังพบวา ผูสอบแขงขันรายใดมีคุณสมบัติไมครบถวนตามท่ี
กําหนด คณะกรรมการสอบแขงขันจะถือวาเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบและไมมีสิทธิไดรับการบรรจุ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงใดๆ

๕.4 ผูสมัครสอบแขงขัน จะตองแจงสถานท่ีท่ีสามารถติดตอทางจดหมายลงทะเบียน
ในเขตจายของการไปรษณียไวในใบสมัคร และในกรณีท่ีแจงสถานท่ีอยูไมชัดเจนทําใหไมสามารถติดตอไดผูสอบ
แขงขันจะเรียกรองสิทธิใดๆ ไมได หากมีการเปลี่ยนแปลงท่ีอยูภายหลัง ตองแจงใหเทศบาลตําบลคลองทอมใต
ทราบทันที

๖. เอกสารและหลักฐานท่ีใชในการสมัครสอบ
ผูสมัครสอบแขงขันตองยื่นใบสมัครดวยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให

ถูกตองและครบถวน พรอมเอกสารอ่ืน ดังตอไปนี้
๖.1 สําเนาปริญญาบัตร หรือสําเนาหนังสือรับรองวุฒิ และสําเนาระเบียนแสดงผล

การศึกษา (พรองฉบับจริง) ฉบับภาษาไทย ท่ีแสดงวาเปนผูมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
สําหรับตําแหนงท่ีจะสมัครสอบ โดยตองสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันปดรับ
สมัคร คือวันท่ี ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ท้ังนี้ผูท่ีจะถือวาเปนผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรระดับใด จะถือตาม
กฎหมาย กฎ หรือระเบียบเก่ียวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานัน้เปนเกณฑ
จํานวนอยางละ 1 ฉบับ

๖.2 รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก และไมใสแวนตาดําขนาด 1 นิ้ว (ถายครั้ง
เดียวกัน) และถายมาแลวไมเกิน ๖ เดือน จํานวน 3 รูป

๖.3 สําเนาทะเบียนบาน จํานวน 1 ฉบับ
๖.4 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐ ซึ่งปรากฏ

รูปถาย และและเลขประจําตัวประชาชน ๑๓ หลักท่ีชัดเจน และยังไมหมดอายุ จํานวน ๑ ฉบับ
๖.5 ใบรับรองแพทยซึ่งออกใหไมเกิน ๑ เดือน และแสดงวาไมเปนโรคตองหามตาม

ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง กําหนดโรคท่ีเปนลักษณะตองหามเบื้องตนสําหรับ
พนักงานเทศบาล ลงวันท่ี ๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ดังตอไปนี้
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- โรคเรื้อนในระยะติดตอ หรือในระยะท่ีปรากฏอาการเปนท่ีรังเกียจแก

สังคม
- วัณโรคในระยะอันตราย
- โรคเทาชางในระยะท่ีปรากฏอาการเปนท่ีรังเกียจแกสังคม
- โรคติดยาเสพติดใหโทษ

๖.6 สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือสําเนาใบอนุญาตปฏิบัติการสอน
หรือสําเนาหนังสืออนุญาตปฏิบัติการสอน หรือสําเนาหนังสือรับรองสิทธิท่ีคุรุสภาออกให ท่ีมีอายุใชไดจนถึง
วันท่ีไดรับการบรรจุแตงตั้ง พรอมแสดงฉบับจริง จํานวน 1 ฉบับ

๖.7 สําเนาหลักฐานอ่ืนๆ เชน ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถามี) พรอม
แสดงฉบับจริง 1 ฉบับ

ท้ังนี้ สําเนาภาพถายเอกสารหลักฐานทุกฉบับ ใหใชกระดาษ A4 เทานั้น และให
ผูสมัครสอบรับรองสําเนาถูกตอง และลงลายมือชื่อพรอมเขียนบรรจุในวงเล็บกํากับไวทุกฉบับ

๗. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบแขงขัน วัน เวลา และสถานท่ีสอบ
เทศบาลตําบลคลองทอมใต จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบแขงขันพรอมประกาศ

กําหนดวัน เวลา และสถานท่ีสอบ ทางเว็บไซต http://www.khlongthomcity.go.th และปดประกาศไว
ณ สํานักงานเทศบาลตําบลคลองทอมใต กอนวันทําการสอบแขงขันไมนอยกวา 5 วันทําการ

๘. หลักสูตรและวิธีการสอบแขงขัน
เทศบาลตําบลคลองทอมใต จะทําการสอบตามหลักสูตรการสอบแขงขันภาคความรู

ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก) ภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง (ภาค ข) และภาคความเหมาะสมกับ
ตําแหนง (ภาค ค) โดยผูเขาสอบจะตองผานภาคความรูความสามารถท่ัวไป (ภาค ก) และภาคความรู
ความสามารถเฉพาะตําแหนง (ภาค ข) ในแตละภาคดวยคะแนนไมต่ํากวารอยละ 60 จึงจะมีสิทธิเขาสอบใน
ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค) รายละเอียด ดังนี้

๘.๑ ภาคความรู ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
เปนการสอบโดยขอสอบปรนัย โดยคํานึงถึงระดับความรูความสามารถท่ีตองการตาม

ระดับตําแหนงรายละเอียดตามท่ีกําหนดไวใน “หลักสูตรและวิธีการสอบแขงขัน” แนบทายประกาศนี้ ดังนี้
(๑) วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะหและสรุปผล (คะแนนเต็ม 25 คะแนน)
เปนการสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะหและสรุปเหตุผล โดยการใหสรุป

ความหรือใหจับประเด็นในขอความหรือเรื่องราว หรือใหวิเคราะหเหตุการณหรือสรุปเหตุผลทางการเมือง
เศรษฐกิจและสังคม หรือใหหาแนวโนมหรือความเปลี่ยนแปลงท่ีนาจะเปนไปตามขอมูลหรือสมมติฐาน หรือให
ศึกษาวิเคราะหและสรุปเหตุผลอยางอ่ืนซึ่งจะทดสอบความสามารถอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางก็ได

(๒) วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม 25 คะแนน)
เปนการสอบความรูความสามารถในการใชภาษา โดยการใหสรุปความและหรือตีความจากขอความสั้นๆ หรือ
บทความและใหพิจารณาเลือกใชภาษาในรูปแบบตางๆ จากคําหรือกลุมคําประโยคหรือขอความสั้นๆ หรือให
ทดสอบโดยการอยางอ่ืนท่ีเหมาะสมกับการทดสอบความรูความสามารถดังกลาว
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(๓) วิชาความรูพ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
เปนการสอบความรูเก่ียวกับกฎหมายบริหารราชการแผนดิน กฎหมายวาดวยการจัดตั้งและอํานาจหนาท่ีของ
เทศบาล กฎหมายกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน กฎหมาย
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน ระเบียบงานสารบรรณ และการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี

8.2 ภาคความรูความสามารถเฉพาะสําหรับตําแหนง (ภาค ข) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
เปนการสอบโดยขอสอบปรนัย โดยผูสมัครสอบในตําแหนงใดตองสอบวิชาเฉพาะนั้น

รายละเอียดตามท่ีกําหนดไวใน “หลักสูตรและวิธีการสอบแขงขัน” แนบทายประกาศนี้
8.3 ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค) (คะแนนเต็ม 100คะแนน)

เปนการประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาท่ีจากประวัติ
สวนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางานและพฤติกรรมท่ีปรากฏทางอ่ืนของผูเขาสอบและจากการ
สัมภาษณ ท้ังนี้ อาจใชวิธีการอ่ืนใดเพ่ิมเติมอีกก็ไดเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในดานตางๆ เชน ความรูท่ีอาจ
ใชประโยชนในการปฏิบัติงานในหนาท่ี ความสามารถ ประสบการณ ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ ทัศนคติ
จริยธรรมและคุณธรรม และการปรับตัวเขากับผูรวมงาน รวมท้ังสังคมและสิ่งแวดลอม ความคิดริเริ่มสรางสรรค
ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอยางอ่ืน เปนตน รายละเอียดตามท่ีกําหนดไวใน “หลักสูตรและวิธีการ
สอบแขงขัน”

ท้ังนี้ จะสอบภาคความรูความสามารถท่ัวไป (ภาค ก) และภาคความรูความสามารถเฉพาะ
สําหรับตําแหนง (ภาค ข) กอน แลวจึงใหผูสอบผานภาคความรูความสามารถท่ัวไป (ภาค ก) และภาคความรู
ความสามารถเฉพาะสําหรับตําแหนง (ภาค ข) ตามเกณฑในขอ ๘ แลวเขาสอบภาคความรูความสามารถเฉพาะ
สําหรับตําแหนง (ภาค ค) ตอไป โดยจะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง
(ภาค ค)วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบวิธีการสอบในภาคหลังทางเว็บไซด http://www.khlongthomcity.go.th

๙. เกณฑการตัดสิน
ผูท่ีจะถือวาเปนผูสอบแขงขันได ตองเปนผูสอบไดในคะแนนในภาคความรูความสามารถ

ท่ัวไป (ภาค ก) ภาคความรูความสามารถเฉพาะสําหรับตําแหนง (ภาค ข) และภาคความเหมาะสมกับตําแหนง
(ภาค ค) แตละภาคไมต่ํากวารอยละ 60

๑๐. การประกาศข้ึนบัญชีผูสอบแขงขันได
9.1 การประกาศข้ึนบัญชีผูสอบแขงขันไดใหเรียงลําดับจากผูสอบแขงขันไดคะแนนรวม

สูงลงมาตามลําดับ ในกรณีท่ีมีผูสอบไดคะแนนรวมเทากัน ใหผูสอบคะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหนง
(ภาค ค) มากกวาเปนผูอยูในลําดับสูงกวา ถาไดคะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค) เทากัน ให
ผูสอบไดคะแนนภาคความรูความสามารถเฉพาะสําหรับตําแหนง (ภาค ข) มากกวาเปนผูอยูในอันดับสูงกวา
ถาไดคะแนนภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง (ภาค ข) เทากัน ใหผูไดคะแนนวิชาความรูพ้ืนฐานในการ
ปฏิบัติราชการในภาคความรูความสามารถท่ัวไป (ภาค ก) มากกวาเปนผูอยูในลําดับสูงกวา ถายังไดคะแนน
เทากันอีกใหผูท่ีสมัครสอบกอนเปนผูอยูในอันดับสูงกวา ท้ังนี้ จะพิจารณาจากเอกสาร ในการสมัครสอบ

9.2 การข้ึนบัญชีผูสอบแขงขันไดใหใชบัญชีไดไมเกิน 2 ป นับตั้งแตวันประกาศข้ึนบัญชี
แตถามีการสอบแขงขันอยางเดียวกันนั้นอีกและไดข้ึนบัญชีผูสอบแขงขันไดใหมแลว บัญชีผูสอบแขงขันไดครั้ง
กอนเปนอันยกเลิก เวนแตไดมีการเรียกรายงานตัวเพ่ือบรรจุแตงตั้งภายในอายุบัญชีท่ีกําหนดไว
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และตอมาบัญชีไดครบระยะเวลาตามท่ีระบุ หรือกอนมีการประกาศข้ึนบัญชีสอบแขงขันไดใหม ใหถือวาผูนั้น
ยังมีสิทธิไดรับการบรรจุ แตงตั้ง แตท้ังนี้ผูนั้นตองไปรายงานตัวตอองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีจะบรรจุแตงตั้ง
ไมเกิน ๓๐ วัน นับแตวันถัดจากวันท่ีบัญชีผูสอบแขงขันไดนั้นมีอายุครบตามท่ีประกาศ หรือวันท่ีประกาศข้ึน
บัญชีผูสอบแขงขันไดใหม แลวแตกรณี

9.3 ผูท่ีสอบแขงขันไดและไดข้ึนบัญชีผูสอบแขงขันได ถามีกรณีอยางใดอยางหนึ่ง
ดังตอไปนี้ใหเปนอันยกเลิกการข้ึนบัญชีผูนั้นในบัญชีผูสอบแขงขันได คือ

(1) ผูนั้นไดขอสละสิทธิรับการบรรจุและแตงตั้ง เม่ือมีการเรียกรายงานตัวเพ่ือบรรจุ
แตงตั้ง

(2) ผูนั้นไมมารายงานตัวเพ่ือรับทราบการบรรจุเขาราชการภายในเวลาท่ีเทศบาล
ตําบลคลองทอมใตไดกําหนด โดยมีหนังสือสงทางไปรษณียลงทะเบียนแจงใหทราบกําหนดเวลาลวงหนาไมนอย
กวา 10 วัน  นับตั้งแตวันท่ีท่ีทําการไปรษณียรับลงทะเบียน

(3) ผูนั้นมีเหตุไมอาจเขาปฏิบัติหนาท่ีราชการไดกําหนดเวลาท่ีบรรจุและแตงตั้ง
ในตําแหนงท่ีสอบได

(4) ผูนั้นประสงคจะรับการบรรจุและแตงตั้งในตําแหนงท่ีสอบแขงขันไดโดยการโอน
แตสวนราชการท่ีบรรจุไมรับโอน และไดแจงใหทราบลวงหนาแลววาจะไมรับโอน ผูนั้นจึงไมประสงคจะรับการ
บรรจุ

10. การบรรจุและแตงตั้ง
10.1 ผูสอบแขงขันไดจะไดรับการบรรจุแตงตั้งตามลําดับท่ีในบัญชีผูสอบแขงขันได ใน

แตละกลุมวิชาตามตําแหนงท่ีวาง หากภายหลังตําแหนงดังกลาววางลง อาจแตงตั้งผูสอบแขงขันไดท่ีอยูใน
ลําดับถัดไปใหดํารงตําแหนงได แตตองบรรจุและแตงตั้งเรียงตามลําดับท่ีท่ีสอบแขงขันได และจะบรรจุแตงตั้ง
เฉพาะโรงเรียนเทศบาลคลองทอมใตเทานั้น โดยไมอนุญาตใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนใชบัญชี

10.2 การบรรจุแตงตั้งผูสอบแขงขันไดเปนพนักงานครูเทศบาล ผูนั้นจะตองดํารง
ตําแหนงในสังกัดโรงเรียนเทศบาลคลองทอมใต ซึ่งผูไดรับการบรรจุ และแตงตั้งจะตองผานการประเมินการ
เตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ท.กําหนด เปนเวลาอยางนอย ๒ ป จึงจะ
สามารถบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงครู รับเงินเดือน อันดับ คศ.๑ และสามารถโอน(ยาย) ไปดํารง
ตําแหนงอ่ืน และองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนได

10.3 เทศบาลตําบลคลองทอมใต จะไมรับโอนผูสอบแขงขันท่ีเปนขาราชการ หรือ
พนักงานของรัฐทุกประเภทไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น

10.4 ปริญญาบัตรหรือระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ซึ่งแสดง
หลักฐานแสดงคุณวุฒิดังกลาวนี้ตองผานการอนุมัติวาเปนผูสําเร็จการศึกษาอยูกอน

10.5 เปนผูมีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงท่ีประกาศสอบแขงขัน
หากปรากฏภายหลังวา ผูสอบแขงขันไดรายใด มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง หรือขาดคุณสมบัติตามท่ี
กําหนดในประกาศรับสมัครสอบแขงขัน จะไมไดรับการพิจารณาบรรจุและแตงตั้งขาราชการหรือสั่งใหออกจาก
ราชการแลวแตกรณีโดยไมมีเงื่อนไขใดๆ

10.6 การเรียกตัวผูสอบแขงขันไดมารายงานตัว เพ่ือบรรจุและแตงตั้งครั้งแรก จะยึด
ประกาศข้ึนบัญชีผูสอบแขงขันได เปนหนังสือเรียกตัวผูมีสิทธิไดรับการบรรจุครั้งแรกใหมารายงานตัว โดยวิธี
สงจดหมายลงทะเบียนตอบรับตามท่ีอยูในเขตจายของไปรษณียท่ีผูสอบแขงขันไดไดระบุไวในใบสมัคร
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กอนวันรายงานตัวไมนอยกวา 10 วัน นับตั้งแตวันประทับตราลงไปไปรษณียบนตนทางจดหมายลงทะเบียน
ท่ีเรียกมารายงานตัว นั้น หากมีการเปลี่ยนแปลงท่ีอยูภายหลังใหแจงใหทราบภายใน 7 วัน นับตั้งแตวันท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงจึงเปนหนาท่ีของผูสมัครสอบแขงขันจะตองสนใจรับทราบการประกาศผลการสอบแขงขัน

อนึ่ง  หากปรากฏวา การดําเนินการสอบแขงขัน มีการทุจริต หรือดําเนินการผิดพลาด
อันอาจทําใหเกิดความไมยุติธรรม ใหผูสมัครสอบแขงขันโตแยงหรือคัดคาน ภายใน 15 วัน ตามมาตรา 44
แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539

จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน

ประกาศ  ณ วันท่ี ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. 2557

(นายพิริยะ  ศรีสุขสมวงศ)
นายกเทศมนตรีตําบลคลองทอมใต


