ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อแตงตั้งให$ดํารงตําแหนงสายงานผู$บริหารสถานศึกษา
........................................................
ดวยเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จะดําเนินการสอบคัดเลือกพนักงานครูเทศบาลและบุคลากร
ทางการศึกษาเทศบาล เพื่อแต&งตั้งใหดํารงตําแหน&งในสายงานผูบริ หารสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช จํานวน 9 อัตรา
อาศั ยอํ านาจตามความใน หมวด 4 ส&ว นที่ 3 การสอบคัด เลื อก และขอ 139 แห& งประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ5และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2545 รวมถึงฉบับแกไขเพิ่ มเติม จึงประกาศรับสมัครสอบ
คัดเลือกพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อแต&งตั้งใหดํารงตําแหน&ง สายงานผูบริหารสถานศึกษา
ดังนี้
1. ตําแหนงที่รับสมัครสอบคัดเลือกฯ
1.1 ตําแหน&ง ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ&
จํานวน 1 อัตรา
1.2 ตําแหน&ง รองผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี
จํานวน 1 อัตรา
1.3 ตําแหน&ง รองผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง จํานวน 2 อัตรา
1.4 ตําแหน&ง รองผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ5 จํานวน 1 อัตรา
1.5 ตําแหน&ง รองผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก จํานวน 1 อัตรา
1.6 ตําแหน&ง รองผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดท&าโพธิ์
จํานวน 1 อัตรา
1.7 ตําแหน&ง รองผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง จํานวน 1 อัตรา
1.8 ตําแหน&ง รองผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ&
จํานวน 1 อัตรา
2. คุณสมบัติของผู$มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือก
2.1 ตําแหนงรองผู$อํานวยการสถานศึกษา
1. ดํ า รงตํ า แหน& งครู มาแลวไม& น อยกว& า 4 ป@ สํ า หรั บ ผู มี วุ ฒิ ป ริ ญ ญาตรี และ 2 ป@
สํ า หรั บ ผู มี วุ ฒิ ป ริ ญ ญาโท หรื อ ดํ า รงตํ า แหน& ง นั ก บริ ห ารการศึ ก ษา คศ.1 หรื อ
ระดับ 6 หรือดํารงตําแหน&งศึกษานิเทศก5 คศ.1 และ
2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา และ
3. มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน&งตามมาตรฐานกําหนดตําแหน&งที่
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนด
2.2 ตําแหนง ผู$อํานวยการสถานศึกษา
1. ดํารงตําแหน&ง รองผูอํานวยการสถานศึกษา มาแลวไม&นอยกว&า 1 ป@ หรือดํารง
ตําแหน&ง ครู ที่มีวิทยฐานะไม&ต่ํากว&าครูชํานาญการ หรือตําแหน&งอื่นที่
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลเทียบเท&า และ
/2.มีใบประกอบ....
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2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา และ
3. มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน&ง ตามมาตรฐานกําหนดตําแหน&งที่
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนด
3. การรับสมัครสอบคัดเลือกและสถานที่รับสมัคร
ใหผูมีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกและประสงค5จะสมัครสอบคัดเลือก ขอรับใบสมัครและยื่นใบ
สมัครพรอมหลักฐานดวยตนเอง ไดที่ ฝGายการเจาหนาที่ สํานักการศึกษา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ตั้งแต&วันที่
28 ตุลาคม 2556 – 8 พฤศจิกายน 2556 ในวันและเวลาราชการ
4. เอกสารและหลักฐานในการสมัครสอบคัดเลือก
ผูสมัครสอบคัดเลือกตองยื่นใบสมัคร พรอมหลักฐานซึ่งผูสมัครไดรับรองสําเนาถูกตองและ
ลงลายมือชื่อกํากับไวในเอกสารทุกฉบับดังต&อไปนี้
4.1 ใบสมัคร ตามแบบที่กําหนดทายประกาศนี้
4.2 ผลประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาคุณลักษณะตามความเหมาะสมกับตําแหน&งตาม
แบบที่กําหนดทายประกาศนี้
4.3 รูปถ&ายหนาตรงไม&สวมหมวก (ในเครื่องแบบชุดขาราชการ) และไม&ใส&แว&นตาดํา
ขนาด 1 นิว้ ซึ่งถ&ายไวไม&เกิน 6 เดือน จํานวน 3 รูป โดยเขียนชื่อตัว ชื่อสกุล
หลังรูปถ&ายดวยตนเอง
4.4 สําเนาบัตรประจําตัวพนักงานครูเทศบาล/เจาหนาที่ของรัฐ จํานวน 1 ฉบับ
4.5 สําเนาบัตรประวัติพนักงานครูเทศบาล/ขาราชการ จํานวน 1 ฉบับ
4.6 สําเนาหลักฐานแสดงคุณวุฒิทางการศึกษาที่ตรงตามมาตรฐานกําหนดตําแหน&ง
จํานวน 1 ฉบับ
4.7 หนังสือยินยอมจากผูบังคับบัญชา อนุญาตใหมาสมัครสอบคัดเลือก
4.8 ใบรับรองแพทย5 ซึ่งออกใหไม&เกิน 1 เดือน นับแต&วันตรวจร&างกายจนถึงวันสมัคร
จํานวน 1 ฉบับ
4.9 สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 1 ฉบับ
4.10 สําเนาหลักฐานอื่นๆที่เกี่ยวของ เช&น ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถามี)จํานวน 1 ฉบับ
ในการสมัครสอบคัดเลือกครั้งนี้ ใหผูสมัครสอบคัดเลือกตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติ
ของตนเองว&าถูกตองและเปMนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามคุณสมบัติในตําแหน&งที่สมัครนั้น หากทราบภายหลังว& า
ผูสมัครสอบคัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติไม&ครบถวน จะถือว&าเปMนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครเขารับการสอบคัดเลือก
และไม&มีสิทธิในการเขารับการแต&งตั้งใหดํารงตําแหน&งใด ๆ
5. คาธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือก
ผูสมัครเขารับการสอบคัดเลือกตองเสียค&าธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือก คนละ
400 บาท เมื่อประกาศรายชื่อว&าผูสมัครสอบรายใดเปMนผูมีสิทธิเขาสอบแลว เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จะไม&
คืนค&าสมัครสอบให เวนแต& มีการยกเลิกการสอบคัดเลือกครั้งนี้ทั้งหมด เนื่องจากมีการทุจริตหรือส&อไปในทางทุจริต
อันทําใหเกิดความไม&เปMนธรรมในการสอบและในกรณีที่มีการยกเลิกการสอบเนื่องจากมีการทุจริตจะจ&ายคืนเงิน
ค&าธรรมเนียมใหแก&ผูสมัครสอบคัดเลือกเฉพาะผูที่มิไดมีส&วนเกี่ยวของกับการทุจริตเท&านั้น
/6. การประกาศ...

-36. การประกาศรายชื่อผู$สิทธิสอบคัดเลือก
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จะประกาศรายชื่อผูสิทธิเขารับการสอบคัดเลือก ในวันที่
13 พฤศจิกายน 2556 ณ สํานักการศึกษา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช หรือสอบถามรายละเอียดไดที่ สํานัก
การศึกษา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช หมายเลขโทรศัพท5 0-7534-2880 ต&อ 131 , 132 หรือทางเว็บไซต5
ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่ www.nakhoncity.org
7. หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก
คณะกรรมการสอบคัดเลือก จะดําเนินการสอบคัดเลือกโดยวิธีสอบขอเขียนและวิธีการสอบ
สัมภาษณ5 เพื่อใหไดบุคคลที่มีความรูความสามารถเหมาะสมกับตําแหน&งที่จะแต&งตั้ง โดยกําหนดหลักสูตร และ
วิธีการสอบคัดเลือกเปMน 3 ภาค คะแนนเต็ม 300 คะแนน แยกรายละเอียด ดังนี้
7.1 ความรู ความสามารถทั่ ว ไป (ภาค ก) (คะแนนเต็ ม 100 คะแนน) โดยวิ ธี การสอบ
ขอเขียน ทดสอบความรูความสามารถและความคิดริเริ่มในการกําหนดและปรับปรุงนโยบาย แผนงาน ระบบงาน
และการบริหารของส&วนราชการที่สังกัด และอื่นๆ ที่จําเปMนสําหรับตําแหน&ง ตามแนวที่ระบุไวในมาตรฐานกําหนด
ตําแหน&ง รายละเอียดดังต&อไปนี้
(1) รัฐธรรมนูญแห&งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
(2) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว&าดวยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแกไขเพิ่มเติม
(3) พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก&องค5กรปกครองส&วนทองถิ่น
พ.ศ. 2542
(4) พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส&วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
(5) พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. 2545
(6) พ.ร.ฎ.ว&าดวยหลักเกณฑ5และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
(7) พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 และแกไขเพิ่มเติม
(8) พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวของ
(9) พ.ร.บ.ขอมูลข&าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวของ
(10) ความรูเกี่ยวกับเหตุการณ5ป_จจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การปกครอง
และการบริหาร
(11) อื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
7.2 ภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหน&ง(ภาค ข) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) โดยวิธี
สอบขอเขียน ทดสอบความรูความเขาใจ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในตําแหน&งนั้นโดยเฉพาะ รายละเอียด
ดังต&อไปนี้
(1) พ.ร.บ.การศึกษาแห&งชาติ พ.ศ. 2542 และ พ.ร.บ.การศึกษาแห&งชาติ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545
(2) พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
(3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว&าดวยหลักเกณฑ5และวิธีการนําเงินรายไดของ
สถานศึกษาไปจัดสรรเปMนค&าใชจ&ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค5กร
ปกครองส&วนทองถิ่น พ.ศ. 2551
(4) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว&าดวยการพานักเรียนนักศึกษาไปนอกสถานที่
พ.ศ. 2548
/ (5) พ.ร.บ..........

-4(5) พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
(6) ขอบังคับคุรุสภาว&าดวยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ พ.ศ. 2548
(7) การบริหารจัดการโดยใชโรงเรียนเปMนฐาน
(8) บทบาทหนาที่ของสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
(9) การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาขององค5กรปกครองส&วนทองถิ่นและสถานศึกษาใน
สังกัดองค5กรปกครองส&วนทองถิ่น
(10) การบริหารงานบุคคลและบุคลากรทางการศึกษาทองถิ่น
(11) ภารกิจการบริหารและจัดการสถานศึกษา (ขอบข&ายการบริหารการจัดการของ
สถานศึกษา)
(12) อื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
7.3 ภาคความเหมาะสมกั บตํา แหน& ง (ภาค ค) (คะแนนเต็ ม 100 คะแนน) โดยวิธี การ
สัมภาษณ5 ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน&งในดานต&าง ๆ รวมทั้ง พิจารณาผลการประเมิน
ของผูบังคับบัญชาประกอบในการสัมภาษณ5ดวย
8. ข$อห$ามสําหรับพระภิกษุและสามเณร
พนักงานครูเทศบาล/พนักงานเทศบาลที่อยู&ในระหว&างอุปสมบท ไม&มีสิทธิสมัครสอบและเขา
สอบ ตามหนังสือ สํานักงาน ก.ท. ที่ มท 0311/ว 5626 ลงวันที่ 23 มกราคม 2524 เรื่อง พระภิกษุสมัครสอบ
9. กําหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก
9.1 กําหนดสอบภาคความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ในวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน
2556 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ หองประชุมชั้น 5 อาคารจอดรถ สํานักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
9.2 กํ า หนดสอบภาคความสามารถที่ ใ ชเฉพาะตํ า แหน& ง (ภาค ข) ในวั น พฤหั ส บดี ที่ 28
พฤศจิกายน 2556 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ หองประชุ มชั้น 5 อาคารจอดรถ สํ า นักงานเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช
9.3 กําหนดสอบภาคความเหมาะสมกั บตํ าแหน& ง (ภาค ค) ในวั นศุ กร5 ที่ 29 พฤศจิกายน
2556 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ หองประชุมชั้น 5 อาคารจอดรถ สํานักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
10. การแตงกาย
ผูมีสิทธิเขาสอบจะตองแต&งเครื่องแบบสีกากีคอพับ ในวันที่สอบขอเขียน และสอบสัมภาษณ5
และใหนําบัตรประจําตัวพนักงานเทศบาลไปแสดงในวันสอบดวย
11. เกณฑ=การตัดสิน
ผูสมัครสอบจะตองผ&านเกณฑ5การตัดสิน ดังนี้
11.1 ตองผ&านการสอบคัดเลือกตามหลักสูตร และวิธีการสอบคัดเลือกโดยแต&ละภาค
ทึ่สอบตองไดคะแนนไม&ต่ํากว&ารอยละหกสิบ
11.2 คะแนนประเมินบุคคลฯ ตองไม&ต่ํากว&ารอยละหกสิบ เพื่อประกอบการพิจารณาของ
คณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือกฯ
/11.2 การประกาศ.........

-5–
12. การประกาศผลสอบคัดเลือก
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จะประกาศผลสอบคัดเลือกโดยเรียงลําดับจากผูไดคะแนน
สูงลงมาตามลําดับ ในกรณีที่มีผูสอบไดคะแนนรวมเท&ากัน ใหผูสอบไดคะแนนภาคตามความเหมาะสมกับตําแหน&ง
มากกว&าเปMนผูอยู&ในลําดับที่สูงกว&า ถาไดคะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหน&งเท&ากัน ใหผูไดคะแนนภาคความรู
ความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหน&งมากกว&าเปMนผูอยู&ในลําดับที่สูงกว&า ถาไดคะแนนภาคความรูความสามารถที่ใช
เฉพาะตําแหน&งเท&ากัน ใหผูไดรับเลขประจําตัวสอบก&อนเปMนผูอยู&ในลําดับที่สูงกว&า
13. การขึ้นบัญชีของผู$สอบคัดเลือกได$ และการยกเลิกบัญชีผู$สอบคัดเลือกได$
เทศบาลนครนครศรี ธ รรมราชจะขึ้ น บัญ ชี ผู สอบคั ด เลื อกได ในกรณี ที่มีการบรรจุ และ
แต&งตั้งผูผ&านการสอบคัดเลือกแทนตําแหน&งที่ว&าง บัญชีที่ขึ้นสํารองไวสามารถใชต&อไปไดภายใน 60 วัน หากพน
ระยะเวลาดังกล&าวแลว เปMนอันยกเลิกบัญชี และผูสอบคัดเลือกไดจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีเมื่อมีกรณีใดกรณีหนึ่ง
ดังนี้
13.1 ผูนั้นไดรับการแต&งตั้งใหดํารงตําแหน&งที่สอบคัดเลือกไดไปแลว
13.2 ผูนั้นขอสละสิทธิ์ในการแต&งตั้งใหดํารงตําแหน&งที่สอบคัดเลือกได
13.3 ผูนั้นไดออกจากราชการไป ไม&ว&าดวยเหตุผลใดก็ตามก&อนที่จะไดรับการแต&งตั้ง
กรณีใดๆ
13.4 มีการสอบคัดเลือกและประกาศขึ้นบัญชีครั้งใหม&
13.5 เมื่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราชมีมติในเรื่องดังกล&าว
เปMนอย&างอื่น
14. กรณีการทุจริต
ในกรณีที่ปรากฏว&ามีการทุจริต หรือส&อไปในทางทุจริต อันอาจทําใหเกิดความไม&เปMน
ธรรมในการสอบคัดเลือก ใหคณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือกรายงานใหเทศบาลทราบ เพื่อพิจารณาว&าจะ
สมควรยกเลิกการสอบคัดเลือกครั้งนั้นหรือทั้งหมด หรือพิจารณายกเลิกการสอบภาคที่เกิดการทุจริตหรือส&อไป
ในทางทุจริตตามแต&จะเห็นสมควร ถาหากเทศบาลใหยกเลิกการสอบคัดเลือกเฉพาะภาคใดแลว ก็ใหดําเนินการ
สอบคัดเลือกเฉพาะภาคนั้นใหม& สําหรับผูที่มีส&วนเกี่ยวของกับการทุจริตหรือส&อไปในทางทุจริตไม&มีสิทธิ์เขาสอบอีก
ต&อไป และรายงานใหหน&วยงานตนสังกัดพิจารณาโทษดําเนินการทางวินัยต&อไป
15.การแตงตั้ง
เทศบาลนครนครศรี ธ รรมราช จะแต& ง ตั้ ง ผู สอบคั ด เลื อ กไดในตํ า แหน& ง ที่ ว& า งจากบั ญ ชี
ประกาศผลการสอบคั ด เลื อ กตามลํ า ดั บ ที่ ที่ ไ ดขึ้ น บั ญ ชี ไ วตามประกาศ โดยจะตองไดรั บ ความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช
จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่

ตุลาคม พ.ศ. 2556

(ผศ.เชาวน5วัศ เสนพงศ5)
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

เลขประจําตัวผูสอบ...........................

ใบสมัครสอบคัดเลือกพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อแตงตั้งให$ดํารงตําแหนงในสายงานบริหารสถานศึกษา
ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ตําแหนง ผู$อํานวยการสถานศึกษา

รูปถ&าย
ขนาด 1 นิ้ว

1. ชื่อ-นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว)..........................................................สัญชาติ.....................เชื้อชาติ.................
2. วัน เดือน ป@ เกิด....................................อายุป_จจุบัน..........ป@ วัน/เดือน/ป@ที่เกษียณอายุราชการ.............................
3. ประวัติการรับราชการวัน/เดือน/ป@ที่บรรจุเขารับราชการ........................................................................................
เริ่มรับราชการในตําแหน&ง.......................................อายุราชการนับถึงป_จจุบัน ณ วันรับสมัคร...........ป@.........เดือน
4. ป_จจุบันดํารงตําแหน&ง.............................................วิทยฐานะ...................................เงินเดือนอันดับ.......................
อัตรา........................บาท โรงเรียน.................................................กอง/สํานัก ......................................................
เทศบาล......................................อําเภอ..............................ตําบล............................จังหวัด......................................
โทรศัพท5................................................โทรสาร..................................e-mail………………………………………………….
5. ดํารงตําแหน&งป_จจุบัน ตั้งแต&วันที่..........เดือน.....................พ.ศ.........ถึงวันที่.......เดือน.....................พ.ศ...............
รวมระยะเวลาดํารงตําแหน&งป_จจุบัน .............. ป@...............เดือน (นับถึงวันรับสมัคร)
6. วุฒิการศึกษา
6.1 ระดับปริญญาตรี วุฒิการศึกษา..............................................สาขา................................................................
สถาบัน......................................................................................ป@ที่สําเร็จการศึกษา.......................................
6.2 ระดับปริญญาโท วุฒิการศึกษา..............................................สาขา................................................................
สถาบัน......................................................................................ป@ที่สําเร็จการศึกษา.......................................
6.3 ระดับปริญญาเอก วุฒิการศึกษา............................................สาขา................................................................
สถาบัน......................................................................................ป@ที่สําเร็จการศึกษา.......................................
6.4 การศึกษาระดับอื่น ๆ ที่สําคัญ วุฒิการศึกษา....................................สาขา....................................................
สถาบัน......................................................................................ป@ที่สําเร็จการศึกษา.......................................
7. การฝeกอบรม (หลักสูตรสําคัญ)
7.1 ชื่อหลักสูตร/การอบรม.....................................................................................................................................
หน&วยงานที่จัด.................................................สถานที่อบรม................................ช&วงเวลา.............................
7.2 ชื่อหลักสูตร/การอบรม.....................................................................................................................................
หน&วยงานที่จัด.................................................สถานที่อบรม................................ช&วงเวลา.............................
8. สถานที่ติดต&อไดทางจดหมายลงทะเบียน (ในเขตจ&ายของไปรษณีย5) บานเลขที่...................หมู&ที่............................
ตรอก/ซอย.....................................ถนน....................................................ตําบล/แขวง...........................................
อําเภอ/เขต.........................................จังหวัด...........................................รหัสไปรษณีย5..........................................
9. หมายเลขโทรศัพท5ติดต&อ บาน...................................................ที่ทํางาน.................................................................
โทรศัพท5มือถือ........................................................................e-mail……………………………………………………………..

10. เคยปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานที่สมัครสอบ ไดแก& ..............................................................................................
........................................................................................................................................................................
11. สถานภาพครอบครัว โสด
สมรส
หย&าราง
อื่น ๆ ..............................................................
ชื่อคู&สมรส...........................................สกุล..........................................อาชีพ...................................................
ขอมูลเกี่ยวกับบุตร/ธิดา
ไม&มี
มีบุตร/ธิดา จํานวน............คน (ชาย..........คน หญิง...........คน)
12. พฤติกรรมทางวินัย
อยู&ระหว&างการดําเนินการทางวินัย
ไม&อยู&ระหว&างดําเนินการทางวินัย
13. ความสามารถพิเศษ ..............................................................................................................................................
พรอมใบสมัครฉบับนี้ ขาพเจาไดแนบหลักฐานต&าง ๆ ซึ่งไดลงชื่อรับรองสําเนาถูกตองแลวมาพรอมกับใบสมัคร
รวม............ ฉบับ คือ
( ) สําเนาปริญญาบัตรระดับปริญญาตรี/โท ( ) สําเนาใบระเบียนผลการเรียน (Transcript)
( ) สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
( ) สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา
( ) สําเนาบัตรประวัติพนักงานเทศบาล
( ) สําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ
( ) หนังสือรับรองจากผูบังคับบัญชา
( ) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
( ) สําเนาทะเบียนบาน
( ) สําเนาทะเบียนสมรส
( ) ใบรับรองแพทย5
( ) สําเนาสูติบัตร
( ) สําเนาใบสําคัญเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล
( ) อื่น ๆ ระบุ
หากขาพเจายื่นเอกสารหลักฐานต&าง ๆ ไม&ถูกตอง หรือไม&ครบถวนตามที่กําหนดไวในประกาศรับสมัคร ให
ถือว&าขาพเจา ไม&มีสิทธิสอบคัดเลือกในครั้งนี้
ขาพเจาขอรับรองว&าขอมูลที่แจงในใบสมัครถูกตองครบถวนเปMนจริงทุกประการ หากตรวจสอบว&าขาพเจา
ปiดบังขอความหรือใหขอความไม&ถูกตองตามความเปMนจริง หรือไม&มีคุณสมบัติที่จะเขารับการคัดเลือกใหถือว&า
ขาพเจาไม&มีสิทธิไดรับการคัดเลือกในครั้งนี้
(ลงชื่อ)................................................ผูสมัคร
(...................................................)
ตําแหน&ง....................................................
วันที่..........................................................
วันที่..................................................

ไดตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน&ง
ของผูสมัครแลวปรากฏว&า

( ) หลักฐานครบถวน ( ) มีป_ญหา คือ
………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………….

( ) มีสิทธิ์เขารับการสอบคัดเลือก
( ) ไม&มีสิทธิ์ เพราะ...............................................

ลงลายมือชื่อ.......................................เจาหนาที่รับสมัคร
(.......................................)
....................../.................../..........................

ลงลายมือชื่อ.......................................เจาหนาที่ตรวจสอบคุณสมบัติ
(.......................................)
....................../.................../..........................

เลขประจําตัวผูสอบ...........................

ใบสมัครสอบคัดเลือกพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อแตงตั้งให$ดํารงตําแหนงในสายงานบริหารสถานศึกษา
ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ตําแหนง รองผู$อํานวยการสถานศึกษา

รูปถ&าย
ขนาด 1 นิ้ว

2. ชื่อ-นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว)..........................................................สัญชาติ.....................เชื้อชาติ.................
2. วัน เดือน ป@ เกิด....................................อายุป_จจุบัน..........ป@ วัน/เดือน/ป@ที่เกษียณอายุราชการ.............................
3. ประวัติการรับราชการวัน/เดือน/ป@ที่บรรจุเขารับราชการ........................................................................................
เริ่มรับราชการในตําแหน&ง.......................................อายุราชการนับถึงป_จจุบัน ณ วันรับสมัคร...........ป@.........เดือน
4. ป_จจุบันดํารงตําแหน&ง.............................................วิทยฐานะ...................................เงินเดือนอันดับ.......................
อัตรา........................บาท โรงเรียน.................................................กอง/สํานัก ......................................................
เทศบาล......................................อําเภอ..............................ตําบล............................จังหวัด......................................
โทรศัพท5................................................โทรสาร..................................e-mail………………………………………………….
5. ดํารงตําแหน&งป_จจุบัน ตั้งแต&วันที่..........เดือน.....................พ.ศ.........ถึงวันที่.......เดือน.....................พ.ศ...............
รวมระยะเวลาดํารงตําแหน&งป_จจุบัน .............. ป@...............เดือน (นับถึงวันรับสมัคร)
6. วุฒิการศึกษา
6.2 ระดับปริญญาตรี วุฒิการศึกษา..............................................สาขา................................................................
สถาบัน......................................................................................ป@ที่สําเร็จการศึกษา.......................................
6.2 ระดับปริญญาโท วุฒิการศึกษา..............................................สาขา................................................................
สถาบัน......................................................................................ป@ที่สําเร็จการศึกษา.......................................
6.3 ระดับปริญญาเอก วุฒิการศึกษา............................................สาขา................................................................
สถาบัน......................................................................................ป@ที่สําเร็จการศึกษา.......................................
6.4 การศึกษาระดับอื่น ๆ ที่สําคัญ วุฒิการศึกษา....................................สาขา....................................................
สถาบัน......................................................................................ป@ที่สําเร็จการศึกษา.......................................
7. การฝeกอบรม (หลักสูตรสําคัญ)
7.1 ชื่อหลักสูตร/การอบรม.....................................................................................................................................
หน&วยงานที่จัด.................................................สถานที่อบรม................................ช&วงเวลา.............................
7.2 ชื่อหลักสูตร/การอบรม.....................................................................................................................................
หน&วยงานที่จัด.................................................สถานที่อบรม................................ช&วงเวลา.............................
8. สถานที่ติดต&อไดทางจดหมายลงทะเบียน (ในเขตจ&ายของไปรษณีย5) บานเลขที่...................หมู&ที่............................
ตรอก/ซอย.....................................ถนน....................................................ตําบล/แขวง...........................................
อําเภอ/เขต.........................................จังหวัด...........................................รหัสไปรษณีย5..........................................
9. หมายเลขโทรศัพท5ติดต&อ บาน...................................................ที่ทํางาน.................................................................
โทรศัพท5มือถือ........................................................................e-mail……………………………………………………………..

10. เคยปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานที่สมัครสอบ ไดแก& ..............................................................................................
........................................................................................................................................................................
11. สถานภาพครอบครัว โสด
สมรส
หย&าราง
อื่น ๆ ..............................................................
ชื่อคู&สมรส...........................................สกุล..........................................อาชีพ...................................................
ขอมูลเกี่ยวกับบุตร/ธิดา
ไม&มี
มีบุตร/ธิดา จํานวน............คน (ชาย..........คน หญิง...........คน)
12. พฤติกรรมทางวินัย
อยู&ระหว&างการดําเนินการทางวินัย
ไม&อยู&ระหว&างดําเนินการทางวินัย
13. ความสามารถพิเศษ ..............................................................................................................................................
พรอมใบสมัครฉบับนี้ ขาพเจาไดแนบหลักฐานต&าง ๆ ซึ่งไดลงชื่อรับรองสําเนาถูกตองแลวมาพรอมกับใบสมัคร
รวม............ ฉบับ คือ
( ) สําเนาปริญญาบัตรระดับปริญญาตรี/โท ( ) สําเนาใบระเบียนผลการเรียน (Transcript)
( ) สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
( ) สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา
( ) สําเนาบัตรประวัติพนักงานเทศบาล
( ) สําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ
( ) หนังสือรับรองจากผูบังคับบัญชา
( ) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
( ) สําเนาทะเบียนบาน
( ) สําเนาทะเบียนสมรส
( ) ใบรับรองแพทย5
( ) สําเนาสูติบัตร
( ) สําเนาใบสําคัญเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล
( ) อื่น ๆ ระบุ
หากขาพเจายื่นเอกสารหลักฐานต&าง ๆ ไม&ถูกตอง หรือไม&ครบถวนตามที่กําหนดไวในประกาศรับสมัคร ให
ถือว&าขาพเจา ไม&มีสิทธิสอบคัดเลือกในครั้งนี้
ขาพเจาขอรับรองว&าขอมูลที่แจงในใบสมัครถูกตองครบถวนเปMนจริงทุกประการ หากตรวจสอบว&าขาพเจา
ปiดบังขอความหรือใหขอความไม&ถูกตองตามความเปMนจริง หรือไม&มีคุณสมบัติที่จะเขารับการคัดเลือกใหถือว&า
ขาพเจาไม&มีสิทธิไดรับการคัดเลือกในครั้งนี้
(ลงชื่อ)................................................ผูสมัคร
(...................................................)
ตําแหน&ง....................................................
วันที่..........................................................
วันที่..................................................

ไดตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน&ง
ของผูสมัครแลวปรากฏว&า

( ) หลักฐานครบถวน ( ) มีป_ญหา คือ
………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………….

( ) มีสิทธิ์เขารับการสอบคัดเลือก
( ) ไม&มีสิทธิ์ เพราะ...............................................

ลงลายมือชื่อ.......................................เจาหนาที่รับสมัคร
(.......................................)
....................../.................../..........................

ลงลายมือชื่อ.......................................เจาหนาที่ตรวจสอบคุณสมบัติ
(.......................................)
....................../.................../..........................

(ภาคผนวก ก)
แบบประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนง
ในการสอบคัดเลือกพนักงานครูเทศบาลและ บุคลากรทางการศึกษา
เพื่อแตงตั้งให$ดํารงตําแหนง...........................................................................
สังกัดสํานักการศึกษา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ชื่อผูรับการประเมิน......................................................................ตําแหน&ง.................................................................
เงินเดือนอันดับ.........................อัตรา......................บาท สังกัดโรงเรียน......................................................................
กอง/สํานัก..................................................................เทศบาล....................................................................................
องค=ประกอบที่ใช$พิจารณา

คะแนน
เต็ม

หมวดที่1 องค=ประกอบที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน (40 คะแนน)
1.1 ความรู ความสามารถ ในการปฏิบัติงาน
ก. พิจารณาจากการศึกษา ความรู ประสบการณ5ความ
ชํานาญความรอบรูในงานที่จะปฏิบัติและงานอื่นที่เกี่ยวของกับ
ตําแหน&ง รวมทั้งการรักษาความปลอดภัยแห&งชาติ ฯลฯ
ข. พิจารณาจากความสามารถในการปฏิบัติงานใหสําเร็จ
ตามที่ไดรับมอบหมาย โดยคํานึงถึงความถูกตอง ความครบถวน
สมบูรณ5 และงานสําเร็จทันเวลา ทั้งนี้ใหรวมถึงความสามารถ
ในการแกป_ญหาเชาว5ป_ญญา และความถนัดเฉพาะงาน ฯลฯ
1.2 ความรับผิดชอบต&อหนาที่
พิจารณาจากความตั้งใจ ความเต็มใจ และความมุ&งมั่น
ที่จะทํางานที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จและเปMนผลดีแก&ทางราชการ
การไม&ละเลยต&องานและพรอมที่จะรับผิดชอบต&อผลงานที่เกิดขึ้น
ฯลฯ
หมวดที่ 2 ความประพฤติ ( 20 คะแนน )
พิจารณาจากอุปนิสัย การรักษาวินัย พฤติกรรมและ
ประวัติการทํางานรวมทั้งคุณธรรมและจริยธรรม การปฏิบัติตาม
นโยบายและแบบแผนของทางราชการ ฯลฯ
หมวดที่ 3 คุณลักษณะอื่นๆที่จําเปGนสําหรับตําแหนง (40คะแนน)
3.1 ความคิดริเริ่มและสรางสรรค5
พิจารณาจากความสามารถในการคิดริเริ่ม หาหลักการ
แนวทาง เทคนิค วิธีการ หรือสิ่งใหม&ๆ มาใชใหเปMนประโยชน5ในการ
ทํางาน การปรับปรุงงาน ความสามารถในการแกป_ญหาต&างๆ และ
ความคิดสรางสรรค5ในการทํางานยาก หรืองานใหม&ใหสําเร็จเปMน
ผลดี ฯลฯ

20

20

20

8

คะแนนที่
ได$รับ

หมายเหตุ

-2องค=ประกอบที่ใช$พิจารณา
3.2 ทัศนคติและแรงจูงใจ
พิจารณาจากทัศนคติที่ดีต&อประชาชน ระบบราชการ
ผลงานในหนาที่ แรงจูงใจ และความกระตือรือรนในการทํางาน
ความจงรักภักดีต&อหน&วยงาน แนวความคิด ความเชื่อ
และอุดมการณ5ที่สอดคลองกับนโยบาย โครงการหรือแผนงานที่
รับผิดชอบ ฯลฯ
3.3 ความเปMนผูนํา
พิจารณาจากความสามารถในการมองทางไกล การ
ตัดสินใจ การวางแผน การมอบหมายงาน การใหคําแนะนําและ
การพัฒนา การควบคุมงาน ความใจกวาง และยอมรับฟ_งความ
คิดเห็นของผูอื่น ตลอดจนมีความคิดลึกซึ้ง กวางขวาง รอบคอบ
ยุติธรรม ฯลฯ
3.4 บุคลิกภาพและท&วงทีวาจา
พิจารณาจากการวางตนไดอย&างเหมาะสมกับ
กาลเทศะ ความหนักแน&นมั่นคงในอารมณ5 ความเชื่อมั่นในตนเอง
ตลอดจนกริยาท&าทาง และท&วงทีวาจาที่เหมาะสม ฯลฯ
3.5 การปรับตัวและมนุษยสัมพันธ5
พิจารณาจากความสามารถส&วนบุคคลที่จะเขาได
กับสถานการณ5 สังคม และสิ่งแวดลอมใหม&ๆ ความยืดหยุ&น และ
ความสามารถทํางานร&วมกับผูบังคับบัญชา เพื่อนร&วมงาน และ
ผูใตบังคับบัญชา ความสามารถในการติดต&อและประสานงานกับ
ผูอื่น ฯลฯ

รวม

คะแนน คะแนนที่
เต็ม
ได$รับ
8

หมายเหตุ

8

8

8

100

ผูประเมิน.............................................................ผูอํานวยการสถานศึกษา
(...........................................................)

-3ความคิดเห็นของผูอํานวยการกอง/ผูอํานวยการสํานักการศึกษา
..........................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
ผูประเมิน...............................................ผอ.กอง/ผอ.สํานักการศึกษา
(..........................................................)
ความเห็นของผูบังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปตามลําดับ
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
ลงชื่อ.......................................................
(....................................................)
ตําแหน&ง ปลัดเทศบาล
ความเห็นของผูบังคับบัญชา
O ผ&านการประเมิน
O ไม&ผ&านการประเมิน
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

ลงชื่อ........................................................
(.....................................................)
ตําแหน&ง นายกเทศมนตรี............................

คําชี้แจงเกี่ยวกับแบบประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนง
1. ผูประเมินไดแก&ผูบังคับบัญชาชั้นตนของผูรับการประเมิน
1.1 ผูประเมิน ไดแก& หัวหนาส&วนราชการที่เปMนผูบังคับบัญชา
1.2 ผูบังคับบัญชาเหนือชั้นขึ้นไปตามลําดับ ไดแก& ปลัดหรือรองปลัดเทศบาล
นายกเทศมนตรี
2. องค5ประกอบที่ใชในการพิจารณาประเมินแบ&งออกเปMน 3 หมวด แต&ละหมวดจะแยกเปMน
องค5ประกอบย&อย ซึ่งแต&ละองค5ประกอบจะกําหนดคะแนนเต็มไวในช&องคะแนนเต็ม
3. ใหผูประเมินพิจารณาคุณสมบัติของผูรับประเมินในแต&ละองค5ประกอบ และใหคะแนนสําหรับ
องค5ประกอบนั้น ในช&องคะแนนที่ไดรับ ทั้งนี้การกรอกตัวเลขคะแนนจะตองเปMนเลขจํานวนเต็ม
4. เมื่อใหคะแนนทุกองค5ประกอบแลว ใหรวมคะแนนที่ไดรับทั้งหมดในช&องรวมของแบบประเมิน
แลวลงนามผูประเมิน เสนอใหผูบังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปตามลําดับใหความเห็น
5. ผูที่สอบคัดเลือกไดตอง ไดรับคะแนนในการประเมินบุคคล เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับ
ตําแหน&ง ไม&ต่ํากว&ารอยละ 60
6. ผลการประเมินตามแบบประเมินบุคคลนี้ เปMนส&วนหนึ่งของภาคความเหมาะสมกับตําแหน&ง
*********************************

หนังสือรับรองจากนายกเทศมนตรี
อนุญาตให$พนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษาสมัครสอบคัดเลือก
ให$ดํารงตําแหนงสายงานผู$บริหารสถานศึกษาและยินยอมให$โอน
เขียนที่.....................................................................
วันที่................เดือน...................................พ.ศ..................
ขาพเจา.............................................................. .ตําแหน&ง นายกเทศมนตรี......................................
อําเภอ..........................................จังหวัด..........................................อนุญาตให................................................
ซึ่งเปMนพนักงานครูเทศบาล/บุคลากรทางการศึกษา ตําแหน&ง.............................................อันดับ.....................
โรงเรียน......................................สํานัก/กอง.....................................เทศบาล.....................................................
อําเภอ........................................จังหวัด ..................................................สมัครสอบคั ดเลือกตามประกาศ
คณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือกพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อแต&งตั้งใหดํารงตําแหน&ง
สายงานผูบริหารสถานศึกษา ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราชในตําแหน&ง...................................................และ
ยินยอมใหโอนไปแต&งตั้งใหดํารงตําแหน&งดังกล&าวได หากผ&านการสอบคัดเลือก

(ลงชื่อ)...........................................................
(.........................................................)
ตําแหน&ง นายกเทศมนตรี.................................

บัตรประจําตัวผูสมัครสอบคัดเลือก
ตําแหน&ง รองผูอํานวยการสถานศึกษา
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

บัตรประจําตัวผูสมัครสอบคัดเลือก
ตําแหน&ง รองผูอํานวยการสถานศึกษา
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

เลขประจําตัวสอบ..................................
ชื่อ..........................................................
สกุล........................................................

เลขประจําตัวสอบ..................................
ชื่อ..........................................................
สกุล........................................................

......................................
(........................................)
เจาหนาที่

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