
 

 

 

 

 
 

 

ประกาศเทศบาลนครนครศรธีรรมราช 
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา 

เพ่ือแต งตั้งให$ดํารงตําแหน งสายงานบริหารสถานศึกษา 
.................................................. 

 

 ด�วย  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  จะดําเนินการสอบคัดเลือกพนักงานครูเทศบาลและบุคลากร
ทางการศึกษาเทศบาล  เพ่ือแต&งต้ังให�ดํารงตําแหน&งในสายงานบริหารสถานศึกษา  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช  จํานวน  3  อัตรา 
 

 อาศัยอํานาจตามความใน หมวด 4 ส&วนท่ี 3 การสอบคัดเลือก และข�อ 139 แห&งประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช  เรื่อง  หลักเกณฑ4และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล  ลงวันท่ี  25  พฤศจิกายน  2545  รวมถึง ฉบับแก�ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2558  จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก
พนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา  เพ่ือแต&งต้ังให�ดํารงตําแหน&ง  สายงานบริหารสถานศึกษา  ดังนี้   
 

 1.  ตําแหน งท่ีรับสมัครสอบคัดเลือก 
 1.1  ตําแหน&ง  ผู�อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง    จํานวน  1  อัตรา 
 1.2  ตําแหน&ง  รองผู�อํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง จํานวน  1  อัตรา 
 1.3  ตําแหน&ง  รองผู�อํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย จํานวน  1  อัตรา  
 

 2.  คุณสมบัติของผู$มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก 
  2.1  ตําแหน ง รองผู$อํานวยการสถานศึกษา 
    1.  พนักงานเทศบาลซ่ึงดํารงตําแหน&งครูมาแล�วไม&น�อยกว&า 4 ป= สําหรับผู�มีคุณวุฒิปริญญาตรี  
และ 2 ป= สําหรับผู�มีคุณวุฒิปริญญาโท หรือดํารงตําแหน&ง นักบริหารการศึกษา ไม&ตํ่ากว&าระดับ 6 หรือ ดํารงตําแหน&ง
ศึกษานิเทศก4 หรือดํารงตําแหน&งอ่ืนท่ี ก.ท. เทียบเท&า 
    2.  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู�บริหารสถานศึกษา 
    3.  มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน&งตามมาตรฐานกําหนดตําแหน&งท่ี ก.ท. 
กําหนด (ตามเอกสารแนบท�ายภาคผนวก) 
 

  2.2  ตําแหน ง ผู$อํานวยการสถานศึกษา 
    1. พนักงานเทศบาล ซ่ึงดํารงตําแหน&ง รองผู�อํานวยการสถานศึกษา รับเงินเดือนอันดับ  คศ.1  
มาแล�วไม&น�อยกว&า 1 ป= หรือดํารงตําแหน&ง รองผู�อํานวยการสถานศึกษาท่ีมีวิทยฐานะไม&ตํ่ากว&ารองผู�อํานวยการ     
ชํานาญการ หรือดํารงตําแหน&ง ศึกษานิเทศก4  ท่ีมีวิทยฐานะไม&ตํ่ากว&าศึกษานิเทศก4ชํานาญการ หรือดํารงตําแหน&งครูท่ีมี
วิทยฐานะไม&ตํ่ากว&าครูชํานาญการ หรือดํารงตําแหน&งนักบริหารการศึกษา ไม&ตํ่ากว&าระดับ 6 หรือดํารงตําแหน&งอ่ืนท่ี  
ก.ท. เทียบเท&า 
  2.  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู�บริหารสถานศึกษา 
  3.  มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน&งตามมาตรฐานกําหนดตําแหน&งท่ี ก.ท. 
กําหนด (ตามเอกสารแนบท�ายภาคผนวก) 
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 3.  การรับสมัครสอบคัดเลือกสถานท่ีรับสมัคร 
 ให�ผู�มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกและประสงค4จะสมัครสอบคัดเลือก  ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร
พร�อมหลักฐานด�วยตนเอง  ได�ท่ี  ฝHายการเจ�าหน�าท่ี  สํานักการศึกษา  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ต้ังแต&วันที              
25  เมษายน  2559 –วันท่ี  11  พฤษภาคม   2559   ในวันและเวลาราชการ  
 

 4.  เอกสารและหลักฐานในการสมัครสอบคัดเลือก 
 ผู�สมัครสอบคัดเลือกต�องยื่นใบสมัคร  พร�อมหลักฐานซ่ึงผู�สมัครได�รับรองสําเนาถูกต�องและลงลายมือ
ชื่อกํากับไว�ในเอกสารทุกฉบับดังต&อไปนี้ 
 4.1  ใบสมัคร  ตามแบบท่ีกําหนดท�ายประกาศนี้ 
 4.2  ผลประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาคุณลักษณะตามความเหมาะสมตําแหน&งตามแบบท่ีกําหนด
   ท�ายประกาศนี้ 
 4.3  รูปถ&ายหน�าตรงไม&สวมหมวก(ในเครื่องแบบชุดข�าราชการ) และไม&ใส&แว&นตาดําขนาด  1  นิ้ว  
   ซ่ึงถ&ายไว�ไม&เกิน  6  เดือน  จํานวน  3  รูป  โดยเขียนชื่อตัว  ชื่อสกุลหลังรูปถ&ายด�วยตนเอง 
 4.4  สําเนาบัตรประจําตัวพนักงานครูเทศบาล/เจ�าหน�าท่ีของรัฐ  จํานวน  1  ฉบับ 
 4.5  สําเนาบัตรประวัติพนักงานครูเทศบาล/ข�าราชการ  จํานวน  1  ชุด 
 4.6  สําเนาหลักฐานแสดงคุณวุฒิทางการศึกษาท่ีตรงตามมาตรฐานกําหนดตําแหน&ง 
   จํานวน  1  ฉบับ 
 4.7  หนังสือยินยอมจากผู�บังคับบัญชา  อนุญาตให�มาสมัครสอบคัดเลือก 
 4.8  ใบรับรองแพทย4  ซ่ึงออกให�ไม&เกิน  1  เดือน  นับแต&วันตรวจร&างกายจนถึงวันสมัคร   
   จํานวน  1  ฉบับ 
 4.9  สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู�บริหารสถานศึกษา  จํานวน  1  ฉบับ 
 4.10  สําเนาหลักฐานอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวข�อง  เช&น  ใบเปลี่ยนชื่อ –  นามสกุล (ถ�ามี)    
  จํานวน  1  ฉบับ  
 ในการสมัครสอบคัดเลือกครั้งนี้  ให�ผู�สมัครคัดเลือกตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติของตนเองว&า
ถูกต�องและเปMนผู�มีคุณสมบัติครบถ�วนตามคุณสมบัติในตําแหน&งท่ีสมัครนั้น  หากทราบภายหลังว&าผู�สมัครสอบคัดเลือก
รายใดมีคุณสมบัติไม&ครบถ�วน  จะถือว&าเปMนผู�ขาดคุณสมบัติในการสมัครเข�ารับการสอบคัดเลือกและไม&มีสิทธิในการเข�ารับ
การแต&งต้ังให�ดํารงตําแหน&งใดๆ 
 

 5.  ค าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือก 
 ผู�สมัครเข�ารับการสอบคัดเลือกต�องเสียค&าธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือก  คนละ  400  
บาท  เม่ือประกาศรายชื่อว&ามีผู�สมัครสอบรายใดเปMนผู�มีสิทธิเข�าสอบแล�ว  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  จะไม&คืนค&า
สมัครสอบให�  เว�นแต&  มีการยกเลิกสอบคัดเลือกครั้งนี้ท้ังหมด  เนื่องจากมีการทุจริตหรือส&อไปในทางทุจริตอันทําให�เกิด
ความไม&เปMนธรรมในการสอบและในกรณีท่ีมีการยกเลิกการสอบเนื่องจากมีการทุจริตจะจ&ายคืนเงินค&าธรรมเนียมให�แก&
ผู�สมัครสอบคัดเลือกเฉพาะผู�ท่ีมิได�มีส&วนเก่ียวข�องกับการทุจริตเท&านั้น 
 

 6.  การประกาศรายช่ือผู$มีสิทธิสอบคัดเลือก 
 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  จะประกาศรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการสอบคัดเลือก  ในวันท่ี               
13  พฤษภาคม  2559  ณ  สํานักการศึกษา  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช   หรือสอบถามรายละเอียดได�ท่ี  สํานัก
การศึกษา  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  หมายเลขโทรศัพท4  0-7534-2880  ต&อ  131 , 132  หรือทางเว็บไซต4
ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ท่ี  www.nakhoncity.org 
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 7.  หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก 
 คณะกรรมการสอบคัดเลือก  จะดําเนินการสอบคัดเลือกโดยวิธีการสอบข�อเขียนและวิธีการ
สัมภาษณ4  เพ่ือให�ได�บุคคลท่ีมีความรู�ความสามารถเหมาะสมกับตําแหน&งท่ีจะแต&งต้ัง  โดยกําหนดหลักสูตร  และวิธีการ
สอบคัดเลือกเปMน  3  ภาค  คะแนนเต็ม  300  คะแนน   แยกรายละเอียด  ดังนี้ 
 7.1  ความรู�ความสามารถท่ัวไป(ภาค  ก) (คะแนนเต็ม  100  คะแนน) 
  ทดสอบความรู�ความสามารถและความคิดริเริ่มในการกําหนดและปรับปรุง  นโยบาย  
แผนงาน  ระบบงาน  และการบริหารของส&วนราชการท่ีสังกัด  และอ่ืนๆ  ท่ีจําเปMนสําหรับตําแหน&งตามแนวท่ีระบุไว�ใน
มาตรฐานกําหนดตําแหน&ง  ท้ังนี้  โดยวิธีสอบข�อเขียน (แบบปรนัยหรืออัตนัย) 
 7.2  ภาคความรู�ความสามารถท่ีใช�เฉพาะตําแหน&ง(ภาค ข)(คะแนนเต็ม  100  คะแนน) 
  ทดสอบความรู�  ความสามารถในทางท่ีจะใช�ในการปฏิบัติงานในหน�าท่ีโดยเฉพาะตามท่ีระบุ
ไว�ในมาตรฐานกําหนดตําแหน&ง  โดยวิธีการสอบข�อเขียน(แบบปรนัย  หรืออัตนัย)  หรือสอบปฏิบัติโดยให�ทดลอง
ปฏิบัติงาน หรือวิธีอ่ืนใดวิธีหนึ่ง  หรือหลายวิธีก็ได�ตามความเหมาะสม  ท้ังนี้  หากสอบท้ังข�อเขียนและสอบปฏิบัติ  ให�
กําหนดคะแนนสอบข�อเขียน  60  คะแนน  และสอบปฏิบัติ  40  คะแนน  เม่ือทดสอบความรู�ความสามารถในทางใด
และโดยวิธีใด  ให�ระบุไว�ในประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกด�วย 
 7.3  ภาคความเหมาะสมกับตําแหน&ง(ภาค ค) (คะแนนเต็ม  100  คะแนน) 
 ประเมินบุคคลด�วยวิธีการสัมภาษณ4  หรือประเมินตามเอกสาร  หรือวิธีการอ่ืนๆ เพ่ือ
พิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน&งในด�านต&างๆ  โดยมีแบบแสดงรายการการให�คะแนนให�ชัดเจนในด�านความรู�
ความสามารถในการปฏิบัติงาน  ด�านความประพฤติ  และด�านคุณลักษณะอ่ืนๆ  ท่ีจําเปMนสําหรับตําแหน&ง  หรือด�านอ่ืน
เพ่ิมเติมได�ตามความเหมาะสม 
 

 8.  ข$อห$ามสําหรับพระภิกษุและสามเณร 
 พนักงานครูเทศบาล/พนักงานเทศบาลท่ีอยู&ระหว&างอุปสมบท  ไม&มีสิทธิสมัครสอบและเข�าสอบ  
ตามหนังสือ  สํานักงาน ก.ท.  ท่ี  มท 0311/ว 5626 ลงวันท่ี  23  มกราคม  2524  เรื่อง  พระภิกษุสมัครสอบ 
 

 9.  กําหนดวัน  เวลา  และสถานท่ีสอบคัดเลือก 
 9.1  กําหนดสอบภาคความรู�ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก) ในวันท่ี 31 พฤษภาคม 2559 เวลา  
09.00 – 12.00 น.  ณ ห�องประชุมชั้น  5  อาคารจอดรถ  สํานักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช   
 9.2  กําหนดสอบภาคความรู�ความสามารถท่ีใช�เฉพาะตําแหน&ง (ภาค ข)  ในวันท่ี 31 พฤษภาคม 
2559 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห�องประชุมชั้น 5 อาคารจอดรถ สํานักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช   
 9.3  กําหนดสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน&ง (ภาค ค) ในวันท่ี 1 มิถุนายน 2559  เวลา  
09.00 เปMนต�นไป ณ ห�องประชุมชั้น 5 อาคารจอดรถ  สํานักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
  

 10.  การแต งกาย 
 ผู�มีสิทธิเข�าสอบจะต�องแต&งเครื่องแบบสีกากีคอพับ  ในวันท่ีสอบข�อเขียน  และสอบสัมภาษณ4และ
ให�นําบัตรประจําตัวพนักงานครูเทศบาลไปแสดงในวันสอบด�วย 
 

 11.  เกณฑ;การตัดสิน 
 ผู�สมัครสอบจะต�องผ&านเกณฑ4การตัดสิน  ดังนี้ 
  11.1  ต�องผ&านการสอบคัดเลือกตามหลักสูตร  และวิธีการสอบคัดเลือกโดยแต&ละภาคท่ีสอบ
ต�องได�คะแนนไม&ต่ํากว&าร�อยละหกสิบ 
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  11.2  คะแนนประเมินบุคคลฯ  ต�องไม&ตํ่ากว&าร�อยละหกสิบ  เพ่ือประกอบการพิจารณาของ
คณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือกฯ 
 

 12.  การประกาศผลสอบคัดเลือก 
 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  จะประกาศผลสอบคัดเลือกภายในวันท่ี 7  มิถุนายน 2559 โดย
เรียงลําดับจากผู�ได�คะแนนสูงลงมาตามลําดับ  ในกรณีท่ีมีผู�สอบได�คะแนนรวมเท&ากัน  ให�ผู�สอบได�คะแนนภาคตามความ
เหมาะสมกับตําแหน&งมากกว&าเปMนผู�อยู&ในลําดับท่ีสูงกว&า  ถ�าได�คะแนนความความเหมาะสมกับตําแหน&งกัน  ให�ผู�ได�
คะแนนภาคความรู�ความสามารถท่ีใช�เฉพาะตําแหน&งมากกว&าเปMนผู�อยู&ในลําดับท่ีสูงกว&า  ถ�าได�คะแนนความรู�
ความสามารถท่ีใช�เฉพาะตําแหน&งเท&ากัน  ให�ผู�ได�รับเลขประจําตัวสอบก&อนเปMนผู�อยู&ในลําดับท่ีสูงกว&า 
 

 13.  การข้ึนบัญชีของผู$สอบคัดเลือกได$  และการยกเลิกบัญชีผู$สอบคัดเลือกได$ 
 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  จะข้ึนบัญชีผู�ผ&านการคัดเลือกจํานวน 2 เท&า ของอัตราว&างตาม
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก โดยจะเรียกรายงานตัวผู�สอบคัดเลือกได�ในลําดับท่ี 1 ภายใน 30 วัน และเม่ือได�มีการ
บรรจุแต&งต้ังผู�สอบคัดเลือกได�ตามจํานวนอัตราว&างท่ีจะแต&งต้ังแล�ว บัญชีสํารองให�ยกเลิก  และผู�สอบคัดเลือกได�ถูกยกเลิก
การข้ึนบัญชีเม่ือมีกรณีใดกรณีหนึ่ง  ดังนี้ 
  13.1  ผู�นั้นได�รับการแต&งต้ังให�ดํารงตําแหน&งสอบคัดเลือกได�ไปแล�ว 
  13.2  ผู�นั้นขอสละสิทธิ์ในการแต&งต้ังให�ดํารงตําแหน&งท่ีสอบคัดเลือกได� 
  13.3  ผู�นั้นได�ออกจากราชการไป  ไม&ว&าด�วยเหตุผลใดก็ตามก&อนท่ีจะได�รับการแต&งต้ัง 
          กรณีใดๆ 
  13.4  มีการสอบคัดเลือกและประกาศข้ึนบัญชีครั้งใหม& 
  13.5  เม่ือคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช  มีมติในเรื่องดังกล&าวเปMน 
          อย&างอ่ืน 
 

 14.  กรณีการทุจริต 
 ในกรณีท่ีปรากฏว&ามีการทุจริต  หรือส&อไปในทางทุจริต  อันอาจทําให�เกิดความไม&เปMนธรรมในการ
สอบคัดเลือก  ให�คณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือกรายงานให�เทศบาลทราบ  เพ่ือพิจารณาว&าจะสมควรยกเลิกการ
สอบคัดเลือกครั้งนั้นหรือท้ังหมด  หรือพิจารณายกเลิกการสอบภาคท่ีเกิดการทุจริตหรือส&อไปในทางทุจริตตามแต&จะ
เห็นสมควร  ถ�าหากเทศบาลให�ยกเลิกการสอบคัดเลือกเฉพาะภาคใดแล�ว  ก็ให�ดําเนินการสอบคัดเลือกเฉพาะภาคนั้นใหม&  
สําหรับผู�ทีมีส&วนเก่ียวข�องกับการทุจริตหรือส&อไปในทางทุจริตไม&มีสิทธิ์เข�าสอบอีกต&อไป  และรายงานให�หน&วยงานต�น
สังกัดพิจารณาโทษดําเนินการทางวินัยต&อไป 
 

15.  การแต งตั้ง 
 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  จะแต&งต้ังผู�สอบคัดเลือกได�ในตําแหน&งท่ีว&างจากบัญชีประกาศผล
การสอบคัดเลือกตามลําดับท่ีท่ีได�ข้ึนบัญชีไว�ตามประกาศ  โดยจะต�องได�รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 จึงประกาศมาให�ทราบโดยท่ัวกัน 
 

    ประกาศ   ณ   วันท่ี  29   มีนาคม   พ.ศ. 2559     
 

                               
     (ผศ.เชาวน4วัศ   เสนพงศ4)   
        นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
 



เลขประจําตัวผู�สอบ............................ 

 
ใบสมัครสอบคัดเลือกพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา 

เพ่ือแต งตั้งให$ดํารงตําแหน งในสายงานบริหารสถานศึกษา 
ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
ตําแหน ง  ผู$อํานวยการสถานศึกษา 

 

1.  ชื่อ-นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว).....................................................สัญชาติ.....................เชื้อชาติ........................... 
2.  วัน  เดือน  ป=  เกิด...................................อายุป_จจุบัน..........ป=  วัน/เดือน/ป=ท่ีเกษียณอายุราชการ…………………….. 
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4.  ป_จจุบันดํารงตําแหน&ง....................................วิทยฐานะ......................................เงินเดือนอันดับ.............................. 
 อัตรา........................บาท  โรงเรียน............................................กอง/สํานัก........................................................... 
 เทศบาล.................................อําเภอ...........................ตําบล..........................จังหวัด............................................... 
 โทรศัพท4......................................โทรสาร....................................E-mail…………………………………………………..……. 
5.  ดํารงตําแหน&งป_จจุบัน  ต้ังแต&วันท่ี.......เดือน.....................พ.ศ..........ถึงวันท่ี...........เดือน...................พ.ศ................. 
 รวมระยะเวลาดํารงตําแหน&งป_จจุบัน..............ป=.....................เดือน (นับถึงวันรับสมัคร) 
6.  วุฒิการศึกษา 
 6.1  ระดับปริญญาตรี  วุฒิการศึกษา................................................สาขา....................................................... 
        สถาบัน............................................................................ป=ท่ีสําเร็จการศึกษา........................................... 
 6.2  ระดับปริญญาโท  วุฒิการศึกษา...................................................สาขา..................................................... 
        สถาบัน............................................................................ป=ท่ีสําเร็จการศึกษา........................................... 
 6.3  ระดับปริญญาเอก  วุฒิการศึกษา..........................................สาขา............................................................ 
        สถาบัน..................................................................ป=ท่ีสําเร็จการศึกษา..................................................... 
 6.4  การศึกษาระดับอ่ืนๆ  ท่ีสําคัญ  วุฒิการศึกษา.................................สาขา................................................. 
        สถาบัน..................................................................ป=ท่ีสําเร็จการศึกษา..................................................... 
7.  การฝdกอบรม (หลักสูตรสําคัญ) 
 7.1  ชื่อหลักสูตร/การอบรม.............................................................................................................................. 
                 หน&วยงานท่ีจัด..................................................สถานท่ีอบรม............................ช&วงเวลา........................ 

7.2  ชื่อหลักสูตร/การอบรม.............................................................................................................................. 
                 หน&วยงานท่ีจัด..................................................สถานท่ีอบรม.................................ช&วงเวลา..................... 
8.  สถานท่ีติดต&อด�างจดหมายลงทะเบียน (ในเขตจ&ายของไปรษณีย4) บ�านเลขท่ี........................หมู&ท่ี............................. 
    ตรอก/ซอย..........................................ถนน..............................................ตําบล/แขวง............................................... 
9.  หมายเลขโทรศัพท4ติดต&อ บ�าน.........................................................ท่ีทํางาน............................................................. 
     โทรศัพท4มือถือ............................................................................ E-mail…………………………………………………………. 
 
 
 
 

 
รูปถ&าย 

ขนาด 1 น้ิว 



 
10.  เคยปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานท่ีสมัครสอบ  ได�แก&................................................................................................. 
        ............................................................................................................................................................................... 
11.  สถานภาพครอบครัว    โสด   สมรส   หย&าร�าง   อ่ืนๆ............................................. 
        ชื่อคู&สมรส.............................................สกุล...................................อาชีพ.............................................................. 
    ข�อมูลเก่ียวกับบุตร/ธิดา     ไม&มี      มีบุตร/ธิดา  จํานวน..............คน(ชาย...........คน  หญิง.............คน)  
12.  พฤติกรรมทางวินัย    อยู&ระหว&างการดําเนินการทางวินัย    ไม&อยู&ระหว&างการดําเนินการทางวินัย 
13.  ความสามารถพิเศษ................................................................................................................................................. 

พร�อมใบสมัครฉบับนี้  ข�าพเจ�าได�แนบหลักฐานต&างๆ  ซ่ึงได�ลงชื่อรับรองสําเนาถูกต�องแล�วมาพร�อมกับใบสมัคร
รวม..........ฉบับ  คือ 

(  )  สําเนาปริญญาบัตรระดับปริญญาตรี/โท (  )  สําเนาใบระเบียนผลการเรียน(Transcript) 
(  )  สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (  )  สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู�บริหารสถานศึกษา 
(  )  สําเนาบัตรประวัติพนักงานเทศบาล (  )  สําเนาบัตรประจําตัวเจ�าหน�าท่ีของรัฐ 

  (  )  หนังสือรับรองจากผู�บังคับบัญชา (  )  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
  (  )  สําเนาทะเบียนบ�าน (  )  สําเนาทะเบียนสมรส 
 (  )  ใบรับรองแพทย4 (  )  สําเนาสูจิบัตร 

(  )  สําเนาใบสําคัญเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล (  )  อ่ืนๆ  ระบุ 
 หากข�าพเจ�ายื่นเอกสารหลักฐานต&างๆ  ไม&ถูกต�อง  หรือไม&ครบถ�วนตามท่ีกําหนดไว�ในประกาศรับสมัคร  ให�ถือว&า
ข�าพเจ�า  ไม&มีสิทธิสอบคัดเลือกในครั้งนี้ 
 ข�าพเจ�าขอรับรองว&าข�อมูลท่ีแจ�งในใบสมัครถูกต�องครบถ�วนเปMนจริงทุกประการ  หากตรวจสอบว&าข�าพเจ�าปhดบัง
ข�อความหรือให�ข�อความไม&ถูกต�องตามความเปMนจริง  หรือไม&มีคุณสมบัติท่ีจะเข�ารับการคัดเลือกให�ถือว&า  ข�าพเจ�าไม&มี
สิทธิได�รับการคัดเลือกในครั้งนี้ 
 

(ลงชื่อ)…………………………………….......ผู�สมัคร 
                      (………………………………………….…) 

ตําแหน&ง........................................................ 
วันท่ี.............................................................. 
 

 
วันท่ี...................................................... 
 
(  )  หลักฐานครบถ�วน   (  )  มีป_ญหา  คือ 
............................................................................... 
.............................................................................. 
 
ลงลายมือช่ือ...................................เจ�าหน�าท่ีรับสมัคร 
             (…………………………………) 
  …………………./………………………/…………………… 
 

 
ได�ตรวจสอบคุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน&ง
ของผู�สมัครแล�วปรากฏว&า 
 
(  )  มีสิทธิเข�ารับการสอบคัดเลือก 
(  )  ไม&มสีิทธิ  เพราะ............................................. 
 
ลงลายมือช่ือ.................................. .เจ�าหน�าท่ีตรวจสอบคุณสมบัต ิ
            (……………………………………) 
  …………………./………………………/…………………… 
 

 
 
 
 



 
 

เลขประจําตัวผู�สอบ............................ 
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        ............................................................................................................................................................................... 
11.  สถานภาพครอบครัว    โสด   สมรส   หย&าร�าง   อ่ืนๆ............................................. 
        ชื่อคู&สมรส.............................................สกุล...................................อาชีพ.............................................................. 
    ข�อมูลเก่ียวกับบุตร/ธิดา     ไม&มี      มีบุตร/ธิดา  จํานวน..............คน(ชาย...........คน  หญิง.............คน)  
12.  พฤติกรรมทางวินัย    อยู&ระหว&างการดําเนินการทางวินัย    ไม&อยู&ระหว&างการดําเนินการทางวินัย 
13.  ความสามารถพิเศษ................................................................................................................................................. 

พร�อมใบสมัครฉบับนี้  ข�าพเจ�าได�แนบหลักฐานต&างๆ  ซ่ึงได�ลงชื่อรับรองสําเนาถูกต�องแล�วมาพร�อมกับ      ใบ
สมัครรวม..........ฉบับ  คือ 

(  )  สําเนาปริญญาบัตรระดับปริญญาตรี/โท (  )  สําเนาใบระเบียนผลการเรียน(Transcript) 
(  )  สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (  )  สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู�บริหารสถานศึกษา 
(  )  สําเนาบัตรประวัติพนักงานเทศบาล (  )  สําเนาบัตรประจําตัวเจ�าหน�าท่ีของรัฐ 

  (  )  หนังสือรับรองจากผู�บังคับบัญชา (  )  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
  (  )  สําเนาทะเบียนบ�าน (  )  สําเนาทะเบียนสมรส 
 (  )  ใบรับรองแพทย4 (  )  สําเนาสูจิบัตร 

(  )  สําเนาใบสําคัญเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล (  )  อ่ืนๆ  ระบุ 
 หากข�าพเจ�ายื่นเอกสารหลักฐานต&างๆ  ไม&ถูกต�อง  หรือไม&ครบถ�วนตามท่ีกําหนดไว�ในประกาศรับสมัคร  ให�ถือว&า
ข�าพเจ�า  ไม&มีสิทธิสอบคัดเลือกในครั้งนี้ 
 ข�าพเจ�าขอรับรองว&าข�อมูลท่ีแจ�งในใบสมัครถูกต�องครบถ�วนเปMนจริงทุกประการ  หากตรวจสอบว&าข�าพเจ�าปhดบัง
ข�อความหรือให�ข�อความไม&ถูกต�องตามความเปMนจริง  หรือไม&มีคุณสมบัติท่ีจะเข�ารับการคัดเลือกให�ถือว&า  ข�าพเจ�าไม&มี
สิทธิได�รับการคัดเลือกในครั้งนี้ 
 

(ลงชื่อ)…………………………………….......ผู�สมัคร 
                      (………………………………………….…) 

ตําแหน&ง........................................................ 
วันท่ี.............................................................. 
 

 
วันท่ี...................................................... 
 
(  )  หลักฐานครบถ�วน   (  )  มีป_ญหา  คือ 
............................................................................... 
.............................................................................. 
 
ลงลายมือช่ือ...................................เจ�าหน�าท่ีรับสมัคร 
             (…………………………………) 
  …………………./………………………/…………………… 
 

 
ได�ตรวจสอบคุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน&ง
ของผู�สมัครแล�วปรากฏว&า 
 
(  )  มีสิทธิเข�ารับการสอบคัดเลือก 
(  )  ไม&มสีิทธิ  เพราะ............................................. 
 
ลงลายมือช่ือ.................................. .เจ�าหน�าท่ีตรวจสอบคุณสมบัต ิ
            (……………………………………) 
  …………………./………………………/…………………… 
 

 
 
 



 
(ภาคผนวก ก) 

แบบประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน&ง 
ในการสอบคัดเลือกพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เพ่ือแต&งต้ังให�ดํารงตําแหน&ง ......................................................... 
สังกัดสํานักการศึกษา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

ชื่อผู�รับการประเมิน..............................................................................ตําแหน&ง................................................... 
เงินเดือนอันดับ...................................อัตรา.........................บาท สังกัดโรงเรียน.................................................. 
กอง/สํานัก.............................................................เทศบาล.................................................................................. 
 

องค4ประกอบท่ีใช�พิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนนท่ี 
ได�รับ 

หมายเหตุ 

หมวดท่ี 1 องค;ประกอบท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติงาน (40 คะแนน) 
 1.1 ความรู� ความสามารถ ในการปฏิบัติงาน 
  ก. พิจารณาจากการศึกษา ความรู� ประสบการณ4ความชํานาญ 
ความรอบรู�ในงานท่ีจะปฏิบัติและงานอ่ืนท่ีเก่ียวข�องกับตําแหน&ง รวมท้ัง
การรักษาความปลอดภัยแห&งชาติ ฯลฯ 
  ข. พิจารณาจากความสามารถในการปฏิบัติงานให�สําเร็จตามท่ี
ได�รับมอบหมาย โดยคํานึงถึงความถูกต�อง ความครบถ�วน สมบูรณ4 และ
งานสําเร็จทันเวลา ท้ังนี้ให�รวมถึงความสามารถในการแก�ป_ญหา เชาว4
ป_ญญา และความถนัดเฉพาะงาน ฯลฯ 
 1.2 ความรับผิดชอบต&อหน�าท่ี 
  พิจารณาจากความต้ังใจ ความเต็มใจ และความมุ&งม่ันท่ีจะ
ทํางานท่ีได�รับมอบหมายให�สําเร็จและเปMนผลดีแก&ทางราชการ การไม&
ละเลยต&องานและพร�อมท่ีจะรับผิดชอบต&อผลงงานท่ีเกิดข้ึน ฯลฯ 
 
หมวดท่ี 2 ความประพฤติ (20 คะแนน) 
 พิจารณาจากอุปนิสัย การรักษาวินัย พฤติกรรมและประวัติการ
ทํางาน รวมท้ังคุณธรรมและจริยธรรม การปฏิบัติตามนโยบายและแบบ
แผนของทางราชการ ฯลฯ 
 
หมวดท่ี 3 คุณลักษณะอ่ืน ๆ ท่ีจําเปDนสําหรับตําแหน ง (40 คะแนน) 
 3.1 ความคิดริเริ่มสร�างสรรค4 
  พิจารณาจากความสามารถในการคิดริเริ่ม หาหลักการ 
แนวทาง เทคนิค วิธีการ หรือสิ่งใหม& ๆ มาใช�ให�เปMนประโยชน4ในการ
ทํางาน การปรับปรุงงาน ความสามารถในการแก�ป_ญหาต&าง ๆ และ
ความคิดสร�างสรรค4ในการทํางานยาก หรืองานใหม&ให�สําเร็จเปMนผลดี 
ฯลฯ 
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องค;ประกอบท่ีใช$พิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน
ท่ี 

ได$รับ 

หมายเหตุ 

 
 3.2 ทัศนคติและแรงจูงใจ 
   พิจารณาจากทัศนคติท่ีดีต&อประชาชน ระบบราชการ ผลงาน
ในหน�าท่ี แรงจูงใจ และความกระตือรือร�นในการทํางาน ความ
จงรักภักดีต&อหน&วยงาน แนวความคิด ความเชื่อ และอุดมการณ4ท่ี
สอดคล�องกับนโยบาย โครงการหรือแผนงานท่ีรับผิดชอบ 
 3.3 ความเปMนผู�นํา 
  พิจารณาจากความสามารถในการมองการณ4ไกล การตัด
สอนใจ การวางแผน การมอบหมายงาน การให�คําแนะนําและการ
พัฒนา การควบคุมงาน ความใจกว�าง และยอมรับฟ_งความคิดเห็นของ
ผู�อ่ืน ตลอดจนมีความคิดลึกซ้ึง กว�างขวาง รอบคอบ ยุติธรรม ฯลฯ 
 3.4 บุคลิกภาพและท&วงทีวาจา 
  พิจารณาจากการวางตนได�อย&างเหมาะสมกับกาลเทศะ ความ
หนักแน&น ม่ันคงในอารมณ4 ความเชื่อม่ันในตนเอง ตลอดจนกิริยา
ท&าทาง และท&วงทีวาจาท่ีเหมาะสม ฯลฯ 
 3.5 การปรับตัวและมนุษยสัมพันธ4 
  พิจารณาจากความสามารถส&วนบุคคลท่ีจะเข�าได�กับ
สถานการณ4 สังคม และสิ่งแวดล�อมใหม& ๆ ความยืดหยุ&น และ
ความสามารถทํางานร&วมกับผู�บังคับบัญชา เพ่ือนร&วมงาน และ
ผู�ใต�บังคับบัญชา ความสามารถในการติดต&อและประสานงานกับผู�อ่ืน 
ฯลฯ 

 
8 
 
 
 
 

8 
 
 
 
 

8 
 
 
 

8 

  

รวม 100   
 
 
 

                     ผู�ประเมิน..........................................................ผู�อํานวยการสถานศึกษา 
 (..........................................................) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

-3- 
 
ความเห็นของผู�อํานวยการกอง/ผู�อํานวยการสํานักการศึกษา 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
     ผู�ประเมิน..........................................ผอ.กอง/ผอ.สํานักการศึกษา 

(............................................) 
 
 

ความคิดเห็นของผู�บังคับบัญชาข้ันเหนือข้ึนไปตามลําดับ 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
     ผู�ประเมิน................................................ 

(............................................) 
      ตําแหน&ง  ปลัดเทศบาล............................... 
 
 
ความคิดเห็นของผู�บังคับบัญชา 

� ผ&านการประเมิน 
� ไม&ผ&านการประเมิน 

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

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

.............................................................................................................................................................................. 
 
     ผู�ประเมิน................................................. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

คําช้ีแจงเก่ียวกับแบบประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน ง 
 

1. ผู�ประเมิน ได�แก& ผู�บังคับบัญชาชั้นต�นของผู�รับการประเมิน 
 1.1 ผู�ประเมิน ได�แก& หัวหน�าส&วนราชการท่ีเปMนผู�บังคับบัญชา 
 1.2 ผู�บังคับบัญชาเหนือชั้นข้ึนไปตามลําดับ ได�แก& ปลัดหรือรองปลัดเทศบาล 
 1.3 ผู�บังคับบัญชา ได�แก& นายกเทศมนตรี 
2. องค4ประกอบท่ีใช�ในการพิจารณาประเมิน แบ&งออกเปMน 3 หมวด แต&ละหมวดจะแยกเปMน      องค4ประกอบ
ย&อย ซ่ึงแต&ละองค4ประกอบจะกําหนดคะแนนเต็มไว�ในช&องคะแนนเต็ม 
3. ให�ผู�ประเมินพิจารณาคุณสมบัติของผู�รับการประเมินแต&ละองค4ประกอบ และให�คะแนนสําหรับ
 องค4ประกอบนั้น ในช&องคะแนนท่ีได�รับ ท้ังนี้การกรอกตัวเลขคะแนนจะต�องเปMนเลขจํานวนเต็ม 
4. เม่ือให�คะแนนทุกองค4ประกอบแล�ว ให�รวมคะแนนท่ีได�รับท้ังหมดในช&องรวมของแบบประเมินแล�ว ลง
นามผู�ประเมิน เสนอให�ผู�บังคับบัญชาชั้นเหนือข้ึนไปตามลําดับให�ความเห็น 
5. ผู�ท่ีสอบคัดเลือกได� ต�องได�รับคะแนนในการประเมินบุคคล เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับ ตําแหน&ง ไม&ต่ํา
กว&าร�อยละ 60 
6. ผลการประเมินตามแบบประเมินบุคคลนี้ เปMนส&วนหนึ่งของภาคความเหมาะสมกับตําแหน&ง 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

หนังสือรับรองจากนายกเทศมนตรี 
อนุญาตให$พนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษาสมัครสอบคัดเลือก 

ให$ดํารงตําแหน งสายงานบริหารสถานศึกษา 
 

เขียนท่ี........................................................ 
วันท่ี............เดือน...............................................พ.ศ............... 

 
 ข�าพเจ�า ........................................................................... ตําแหน&ง นายกเทศมนตรี............................. 
อําเภอ..............................................จังหวัด.................................อนุญาตให�........................................................ 
ซ่ึงเปMนพนักงานครูเทศบาล/บุคลากรทางการศึกษา ตําแหน&ง .........................................อันดับ..........................  
โรงเรียน.........................................สํานัก/กอง......................................เทศบาล.................................................. 
อําเภอ.....................................จังหวัด...........................................................................สมัครสอบคัดเลือกตามประกาศ
คณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือกพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือแต&งต้ังให�ดํารงตําแหน&ง สาย
งานบริหารสถานศึกษา ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ในตําแหน&ง.................................. และยินยอมให�โอนไปแต&งต้ัง
ให�ดํารงตําแหน&งดังกล&าวได� หากผ&านการสอบคัดเลือก 
 
 
      (ลงชื่อ)................................................................. 
       (...........................................................) 
      ตําแหน&ง นายกเทศมนตรี......................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
          (ภาคผนวก ข) 
มาตรฐานตําแหน ง  
 
ช่ือตําแหน ง     รองผู$อํานวยการสถานศึกษา   
 
หน$าท่ีและความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติหน�าท่ีรองผู�อํานวยการสถานศึกษา  โดยปฏิบัติงานตามท่ีได�รับมอบหมายจากผู�อํานวยการ
สถานศึกษา ในการช&วยบริหารกิจการของสถานศึกษา การวางแผนการปฏิบัติงาน การควบคุม กํากับ ดูแลเก่ียวกับการ
บริหารงานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารท่ัวไป ความสัมพันธ4กับชุมชน และงานอ่ืนท่ีเก่ียวข�อง 
 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ   
  ปฏิบัติหน�าท่ี รองจากผู�อํานวยการสถานศึกษา โดยช&วยปฏิบัติราชการในเรื่องต&อไปนี้ 
  1. บริหารกิจการของสถานศึกษาให�เปMนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข�อบังคับ นโยบายและวัตถุประสงค4
ของสถานศึกษา 
  2. วางแผนพัฒนาการศึกษา ประเมิน และรายงานผลการจัดการศึกษา 
  3. จัดทําและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรู� การพัฒนาสื่อนวัตกรรม และ
เทคโนโลยีทางการศึกษา การนิเทศ การวัดผล ประเมินผล 
  4. ส&งเสริมและจัดการศึกษาให�กับผู�เรียนทุกกลุ&มเปlาหมายท้ังในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย 
  5. จัดทําระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
  6. การบริหารการเงิน การพัสดุและทรัพย4สิน 
  7. วางแผนการบริหารงานบุคคล การเสริมสร�างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน วินัย และการรักษาวินัย 
การดําเนินการทางวินัย และการออกจากราชการ 
  8. จัดทํามาตรฐานและภาระงานของพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษา 
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานของพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา 
  9. ส&งเสริมและสนับสนุนพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษาให�มีการพัฒนาอย&างต&อเนื่อง 
  10. ประสานความร&วมมือกับชุมชนและท�องถ่ิน ในการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษาและให�บริการ
วิชาการแก&ชุมชน 
  11. จัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา 
  12. จัดระบบดูแลช&วยเหลือนักเรียน 
  13. ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได�รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
คุณสมบัติสําหรับผู$ดํารงตําแหน ง 
  1. มีคุณวุฒิไม&ต่ํากว&าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอ่ืนท่ี ก.ท.กําหนด และเปMนคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหน&งนี้ 
  2. ดํารงตําแหน&งครูมาแล�วไม&น�อยว&า 4 ป= สําหรับผู�มีวุฒิปรญิญาตรี และ 2 ป= สําหรับผู�มีวุฒิปริญญาโท
ข้ึนไป หรือดํารงตําแหน&ง ศึกษานิเทศก4 หรือดํารงตําแหน&ง นักบริหารการศึกษา หรือดํารงตําแหน&งอ่ืนท่ี ก.ท. เทียบเท&า 
  3. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู�บริหารสถานศึกษา 
  4. ผ&านการพัฒนาตามหลักสูตรผู�บริหารสถานศึกษาตามท่ี ก.ท.กําหนด 
 
การให$ได$รับเงินเดือน 
  ให�ได�รับเงินเดือนอันดับ คศ.1 
  ผู�ดํารงตําแหน&งรองผู�อํานวยการสถานศึกษา ผู�ใดผ&านการประเมินวิทยฐานะรองผู�อํานวยการชํานาญการ 
รองผู�อํานวยการชํานาญการพิเศษ หรือรองผู�อํานวยการเชี่ยวชาญ ตามหลักเกณฑ4และวิธีการท่ี ก.ท. กําหนดแล�ว ให�
ได�รับเงินเดือน อันดับ คศ.2 คศ.3 หรือ คศ.4 ตามลําดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
มาตรฐานตําแหน ง  
 
ช่ือตําแหน ง     ผู$อํานวยการสถานศึกษา   
 
หน$าท่ีและความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติหน�าท่ีผู�อํานวยการสถานศึกษา บังคับบัญชาพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษา บริหารกิจการของสถานศึกษา การวางแผนการปฏิบัติงาน การควบคุม กํากับ ดูแลเก่ียวกับการบริหารงาน
วิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารท่ัวไป ความสัมพันธ4กับชุมชน และงานอ่ืนท่ีเก่ียวข�อง 
 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ   
  1. บังคับบัญชาพนักงานครูและบุคลากรในสถานศึกษา มีอํานาจหน�าท่ีบริหารกิจการของสถานศึกษาให�
เปMนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข�อบังคับ นโยบายและวัตถุประสงค4ของสถานศึกษา 
  2. วางแผนพัฒนาการศึกษา ประเมิน และจัดทํารายงานเก่ียวกับกิจกรรมของสถานศึกษา 
  3. จัดทําและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรู� การพัฒนาสื่อนวัตกรรม และ
เทคโนโลยีทางการศึกษา การนิเทศ และการวัดผลและประเมินผล 
  4. ส&งเสริมและจัดการศึกษาให�กับผู�เรียนทุกกลุ&มเปlาหมายท้ังในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย 
  5. จัดทําระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
  6. บริหารงบประมาณ การเงินและทรัพย4สิน 
  7. วางแผนการบริหารงานบุคคล การสรรหา การบรรจุแต&งต้ัง การเสริมสร�างประสิทธิภาพ ในการ
ปฏิบัติงาน วินัย และการรักษาวินัย การดําเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ4และร�องทุกข็ 
  8. จัดทํามาตรฐานและภาระงานของพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษา 
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานของพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา 
  9. ส&งเสริมและสนับสนุนพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษาให�มีการพัฒนาอย&างต&อเนื่อง 
  10. ประสานความร&วมมือกับชุมชนและท�องถ่ิน ในการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษาและให�บริการ
วิชาการแก&ชุมชน 
  11. จัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา 
  12. จัดระบบดูแลช&วยเหลือนักเรียน 
  13. เปMนผู�แทนของสถานศึกษาในกิจการท่ัวไป 

14. ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได�รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
คุณสมบัติสําหรับผู$ดํารงตําแหน ง 
  1. มีคุณวุฒิไม&ต่ํากว&าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอ่ืนท่ี ก.ท.กําหนด และเปMนคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหน&งนี้ หรือ 
  2. ดํารงตําแหน&งรองผู�อํานวยการสถานศึกษา มาแล�วไม&น�อยกว&า 1 ป= หรือดํารงตําแหน&งอ่ืนท่ี ก.ท. 
เทียบเท&า 
  3. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู�บริหารสถานศึกษา 
  4. ผ&านการพัฒนาตามหลักสูตรผู�บริหารสถานศึกษาตามท่ี ก.ท.กําหนด 
 
การให$ได$รับเงินเดือน 
  ให�ได�รับเงินเดือนอันดับ คศ.1 
  ผู�ดํารงตําแหน&งผู�อํานวยการสถานศึกษา ผู�ใดผ&านการประเมินวิทยฐานะผู�อํานวยการชํานาญการ 
ผู�อํานวยการชํานาญการพิเศษ ผู�อํานวยการเชี่ยวชาญ หรือผู�อํานวยการเชี่ยวชาญพิเศษ  ตามหลักเกณฑ4และวิธีการท่ี 
ก.ท. กําหนดแล�ว ให�ได�รับเงินเดือน อันดับ คศ.2 คศ.3 คศ.4 หรือ คศ.5 ตามลําดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 (ภาคผนวก  ค) 
 

หลักสูตร  การสอบคัดเลือกฯ ภาคความรู$ความสามารถท่ัวไป (ภาค  ก) 
 

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

 1.  รัฐธรรมนูญแห&งราชอาณาจักรไทย ฉบับชั่วคราว พ.ศ. 2557 
 2.  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ&นดิน พ.ศ. 2534  แก�ไขเพ่ิมเติมจนถึงป_จจุบัน 

3.  พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก�ไขเพ่ิมเติมจนถึงป_จจุบัน 
4.  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส&วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2542 
5.  พระราชกฤษฎีกาว&าด�วยหลักเกณฑ4และวิธีการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ระเบียบและหนังสือ  
    สั่งการท่ีเก่ียวข�อง 
6.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว&าด�วยวิธีการงบประมาณขององค4กรปกครองส&วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2541 และ 
    แก�ไขเพ่ิมเติม  
7.  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให�แก&องค4กรปกครองส&วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2542   

              ท่ีเก่ียวกับรายได�ขององค4กรปกครองส&วนท�องถ่ิน 
9.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว&าด�วยการจัดการทําแผนพัฒนาขององค4กรปกครองส&วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2548 
10. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว&าด�วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 แก�ไขเพ่ิมเติมจนถึงป_จจุบัน 
11. ความรู�ท่ัวไปเก่ียวกับเหตุการณ4ป_จจุบัน ด�านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง การศึกษา 
12. ความรู�เก่ียวกับหลักการบริหารงาน 

 
หลักสูตร  การสอบคัดเลือกฯ ภาคความรู$ความสามารถท่ีใช$เฉพาะตําแหน ง (ภาค  ข) 

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

 

1.  พระราชบัญญัติการศึกษาแห&งชาติ พ.ศ. 2542 และแก�ไขเพ่ิมเติม 
2.  พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 
3.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว&าด�วยหลักเกณฑ4และวิธีการนําเงินรายได�ของสถานศึกษาไปจัดสรรเปMน 
     ค&าใช�จ&ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค4กรปกครองส&วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2551 

 4.  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว&าด�วยการพานักเรียน นักศึกษาไปนอกสถานท่ี พ.ศ. 2548 
 5.  พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลาการทางการศึกษา พ.ศ. 2546 

6.  ข�อบังคับคุรุสภาว&าด�วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ พ.ศ.2548 
 7.  การบริหารจัดการโดยใช�โรงเรียนเปMนฐาน 
 8.  บทบาทหน�าท่ีของสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 9.  การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาขององค4กรปกครองส&วนท�องถ่ินและสถานศึกษาในสังกัดองค4กรปกครองส&วน 
              ท�องถ่ิน 
 10. การบริหารงานบุคคลและบุคลกรทางการศึกษาท�องถ่ิน 
 11. ภารกิจการบริหารและการจัดการสถานศึกษา (ขอบข&ายการบริหารการจัดการของสถานศึกษา) 
 12. ระเบียบอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�องกับการปฏิบัติงาน 
 
 
 

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


