ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อแตงตั้งให$ดํารงตําแหนงสายงานบริหารสถานศึกษา
..................................................
ดวย เทศบาลนครนครศรี ธรรมราช จะดํ าเนิน การสอบคัด เลื อกพนั กงานครู เทศบาลและบุ คลากร
ทางการศึ กษาเทศบาล เพื่ อแต& งตั้งใหดํา รงตํา แหน& งในสายงานบริ ห ารสถานศึ กษา โรงเรี ย นในสั งกั ด เทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช จํานวน 3 อัตรา
อาศั ย อํ า นาจตามความใน หมวด 4 ส& ว นที่ 3 การสอบคั ด เลื อ ก และขอ 139 แห& ง ประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ4และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2545 รวมถึง ฉบับแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2558 จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก
พนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อแต&งตั้งใหดํารงตําแหน&ง สายงานบริหารสถานศึกษา ดังนี้
1. ตําแหนงที่รับสมัครสอบคัดเลือก
1.1 ตําแหน&ง ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง จํานวน 1 อัตรา
1.2 ตําแหน&ง รองผูอํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง จํานวน 1 อัตรา
1.3 ตําแหน&ง รองผูอํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย จํานวน 1 อัตรา
2. คุณสมบัติของผู$มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก
2.1 ตําแหนง รองผู$อํานวยการสถานศึกษา
1. พนักงานเทศบาลซึ่งดํารงตําแหน&งครูมาแลวไม&นอยกว&า 4 ป= สําหรับผูมีคุณวุฒิปริญญาตรี
และ 2 ป= สําหรับผูมีคุณวุฒิปริญญาโท หรือดํารงตําแหน&ง นักบริหารการศึกษา ไม&ต่ํากว&าระดับ 6 หรือ ดํารงตําแหน&ง
ศึกษานิเทศก4 หรือดํารงตําแหน&งอื่นที่ ก.ท. เทียบเท&า
2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา
3. มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน&งตามมาตรฐานกําหนดตําแหน&งที่ ก.ท.
กําหนด (ตามเอกสารแนบทายภาคผนวก)
2.2 ตําแหนง ผู$อํานวยการสถานศึกษา
1. พนักงานเทศบาล ซึ่งดํารงตําแหน&ง รองผูอํานวยการสถานศึกษา รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
มาแลวไม& น อยกว& า 1 ป= หรื อดํ า รงตํ า แหน& ง รองผู อํ า นวยการสถานศึ กษาที่ มี วิ ท ยฐานะไม& ต่ํ า กว& า รองผู อํ า นวยการ
ชํานาญการ หรือดํารงตําแหน&ง ศึกษานิเทศก4 ที่มีวิทยฐานะไม&ต่ํากว&าศึกษานิเทศก4ชํานาญการ หรือดํารงตําแหน&งครูที่มี
วิทยฐานะไม&ต่ํากว&าครูชํานาญการ หรือดํารงตําแหน&งนักบริหารการศึกษา ไม&ต่ํากว&าระดับ 6 หรือดํารงตําแหน&งอื่นที่
ก.ท. เทียบเท&า
2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา
3. มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน&งตามมาตรฐานกําหนดตําแหน&งที่ ก.ท.
กําหนด (ตามเอกสารแนบทายภาคผนวก)
/3.การรับสมัคร

-23. การรับสมัครสอบคัดเลือกสถานที่รับสมัคร
ใหผูมีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกและประสงค4จะสมัครสอบคัดเลือก ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร
พรอมหลั ก ฐานดวยตนเอง ไดที่ ฝH า ยการเจาหนาที่ สํ า นั กการศึ ก ษา เทศบาลนครนครศรี ธ รรมราช ตั้ งแต& วั น ที
25 เมษายน 2559 –วันที่ 11 พฤษภาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ
4. เอกสารและหลักฐานในการสมัครสอบคัดเลือก
ผูสมัครสอบคัดเลือกตองยื่นใบสมัคร พรอมหลักฐานซึ่งผูสมัครไดรับรองสําเนาถูกตองและลงลายมือ
ชื่อกํากับไวในเอกสารทุกฉบับดังต&อไปนี้
4.1 ใบสมัคร ตามแบบที่กําหนดทายประกาศนี้
4.2 ผลประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาคุณลักษณะตามความเหมาะสมตําแหน&งตามแบบที่กําหนด
ทายประกาศนี้
4.3 รูปถ&ายหนาตรงไม&สวมหมวก(ในเครื่องแบบชุดขาราชการ) และไม&ใส&แว&นตาดําขนาด 1 นิ้ว
ซึ่งถ&ายไวไม&เกิน 6 เดือน จํานวน 3 รูป โดยเขียนชื่อตัว ชื่อสกุลหลังรูปถ&ายดวยตนเอง
4.4 สําเนาบัตรประจําตัวพนักงานครูเทศบาล/เจาหนาที่ของรัฐ จํานวน 1 ฉบับ
4.5 สําเนาบัตรประวัติพนักงานครูเทศบาล/ขาราชการ จํานวน 1 ชุด
4.6 สําเนาหลักฐานแสดงคุณวุฒิทางการศึกษาที่ตรงตามมาตรฐานกําหนดตําแหน&ง
จํานวน 1 ฉบับ
4.7 หนังสือยินยอมจากผูบังคับบัญชา อนุญาตใหมาสมัครสอบคัดเลือก
4.8 ใบรับรองแพทย4 ซึ่งออกใหไม&เกิน 1 เดือน นับแต&วันตรวจร&างกายจนถึงวันสมัคร
จํานวน 1 ฉบับ
4.9 สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 1 ฉบับ
4.10 สําเนาหลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เช&น ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถามี)
จํานวน 1 ฉบับ
ในการสมัครสอบคัดเลือกครั้งนี้ ใหผูสมัครคัดเลือกตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติของตนเองว&า
ถูกตองและเปMนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามคุณสมบัติในตําแหน&งที่สมัครนั้น หากทราบภายหลังว&าผูสมัครสอบคัดเลือก
รายใดมีคุณสมบัติไม&ครบถวน จะถือว&าเปMนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครเขารับการสอบคัดเลือกและไม&มีสิทธิในการเขารับ
การแต&งตั้งใหดํารงตําแหน&งใดๆ
5. คาธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือก
ผูสมัครเขารับการสอบคัดเลือกตองเสียค&า ธรรมเนีย มในการสมัครสอบคัด เลือก คนละ 400
บาท เมื่อประกาศรายชื่อว&ามีผูสมัครสอบรายใดเปMนผูมีสิทธิเขาสอบแลว เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จะไม&คืนค&า
สมัครสอบให เวนแต& มีการยกเลิกสอบคัดเลือกครั้งนี้ทั้งหมด เนื่องจากมีการทุจริตหรือส&อไปในทางทุจริตอันทําใหเกิด
ความไม&เปMนธรรมในการสอบและในกรณีที่มีการยกเลิกการสอบเนื่องจากมีการทุจริตจะจ&ายคืนเงินค&าธรรมเนียมใหแก&
ผูสมัครสอบคัดเลือกเฉพาะผูที่มิไดมีส&วนเกี่ยวของกับการทุจริตเท&านั้น
6. การประกาศรายชื่อผู$มีสิทธิสอบคัดเลือก
เทศบาลนครนครศรี ธ รรมราช จะประกาศรายชื่ อ ผู มี สิ ท ธิ เ ขารั บ การสอบคั ด เลื อ ก ในวั น ที่
13 พฤษภาคม 2559 ณ สํานักการศึกษา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช หรื อ สอบถามรายละเอี ย ดไดที่ สํ า นั ก
การศึกษา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช หมายเลขโทรศัพท4 0-7534-2880 ต&อ 131 , 132 หรือทางเว็บไซต4
ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่ www.nakhoncity.org
/7.หลักสูตร...

-37. หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก
คณะกรรมการสอบคั ด เลื อก จะดํ า เนิ น การสอบคั ด เลื อกโดยวิ ธี ก ารสอบขอเขี ย นและวิ ธี การ
สัมภาษณ4 เพื่อใหไดบุคคลที่มีความรูความสามารถเหมาะสมกับตําแหน&งที่จะแต&งตั้ง โดยกําหนดหลักสูตร และวิธีการ
สอบคัดเลือกเปMน 3 ภาค คะแนนเต็ม 300 คะแนน แยกรายละเอียด ดังนี้
7.1 ความรูความสามารถทั่วไป(ภาค ก) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
ทดสอบความรู ความสามารถและความคิ ด ริ เ ริ่ มในการกํ า หนดและปรั บ ปรุ ง นโยบาย
แผนงาน ระบบงาน และการบริหารของส&วนราชการที่สังกัด และอื่นๆ ที่จําเปMนสําหรับตําแหน&งตามแนวที่ระบุไวใน
มาตรฐานกําหนดตําแหน&ง ทั้งนี้ โดยวิธีสอบขอเขียน (แบบปรนัยหรืออัตนัย)
7.2 ภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหน&ง(ภาค ข)(คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
ทดสอบความรู ความสามารถในทางที่จะใชในการปฏิบัติงานในหนาที่โดยเฉพาะตามที่ระบุ
ไวในมาตรฐานกําหนดตําแหน&ง โดยวิธีการสอบขอเขียน(แบบปรนัย หรืออัตนัย) หรือสอบปฏิบัติโดยใหทดลอง
ปฏิบัติงาน หรือวิธีอื่นใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีก็ไดตามความเหมาะสม ทั้งนี้ หากสอบทั้งขอเขียนและสอบปฏิบัติ ให
กําหนดคะแนนสอบขอเขียน 60 คะแนน และสอบปฏิบัติ 40 คะแนน เมื่อทดสอบความรูความสามารถในทางใด
และโดยวิธีใด ใหระบุไวในประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกดวย
7.3 ภาคความเหมาะสมกับตําแหน&ง(ภาค ค) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
ประเมิ น บุ ค คลดวยวิ ธี การสั ม ภาษณ4 หรื อประเมิ น ตามเอกสาร หรื อวิ ธี การอื่ น ๆ เพื่ อ
พิ จ ารณาความเหมาะสมกั บ ตํ า แหน& งในดานต& า งๆ โดยมี แบบแสดงรายการการใหคะแนนใหชั ด เจนในดานความรู
ความสามารถในการปฏิบัติงาน ดานความประพฤติ และดานคุณลักษณะอื่นๆ ที่จําเปMนสําหรับตําแหน&ง หรือดานอื่น
เพิ่มเติมไดตามความเหมาะสม
8. ข$อห$ามสําหรับพระภิกษุและสามเณร
พนักงานครูเทศบาล/พนักงานเทศบาลที่อยู&ระหว&างอุปสมบท ไม&มีสิทธิสมัครสอบและเขาสอบ
ตามหนังสือ สํานักงาน ก.ท. ที่ มท 0311/ว 5626 ลงวันที่ 23 มกราคม 2524 เรื่อง พระภิกษุสมัครสอบ
9. กําหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก
9.1 กําหนดสอบภาคความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 เวลา
09.00 – 12.00 น. ณ หองประชุมชั้น 5 อาคารจอดรถ สํานักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
9.2 กําหนดสอบภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหน&ง (ภาค ข) ในวันที่ 31 พฤษภาคม
2559 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ หองประชุมชั้น 5 อาคารจอดรถ สํานักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
9.3 กําหนดสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน&ง (ภาค ค) ในวันที่ 1 มิถุนายน 2559 เวลา
09.00 เปMนตนไป ณ หองประชุมชั้น 5 อาคารจอดรถ สํานักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
10. การแตงกาย
ผูมีสิทธิเขาสอบจะตองแต&งเครื่องแบบสีกากีคอพับ ในวันที่สอบขอเขียน และสอบสัมภาษณ4และ
ใหนําบัตรประจําตัวพนักงานครูเทศบาลไปแสดงในวันสอบดวย
11. เกณฑ;การตัดสิน
ผูสมัครสอบจะตองผ&านเกณฑ4การตัดสิน ดังนี้
11.1 ตองผ&านการสอบคัดเลือกตามหลักสูตร และวิธีการสอบคัดเลือกโดยแต&ละภาคที่สอบ
ตองไดคะแนนไม&ต่ํากว&ารอยละหกสิบ
/11.2.คะแนน...

-411.2 คะแนนประเมินบุคคลฯ ตองไม&ต่ํากว&ารอยละหกสิบ เพื่อประกอบการพิจารณาของ
คณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือกฯ
12. การประกาศผลสอบคัดเลือก
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จะประกาศผลสอบคัดเลือกภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2559 โดย
เรียงลําดับจากผูไดคะแนนสูงลงมาตามลําดับ ในกรณีที่มีผูสอบไดคะแนนรวมเท&ากัน ใหผูสอบไดคะแนนภาคตามความ
เหมาะสมกับตําแหน&งมากกว&า เปMนผูอยู&ในลําดับที่สูงกว&า ถาไดคะแนนความความเหมาะสมกับตําแหน&งกัน ใหผูได
คะแนนภาคความรู ความสามารถที่ ใ ชเฉพาะตํ า แหน& ง มากกว& า เปM น ผู อยู& ใ นลํ า ดั บ ที่ สู ง กว& า ถาไดคะแนนความรู
ความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหน&งเท&ากัน ใหผูไดรับเลขประจําตัวสอบก&อนเปMนผูอยู&ในลําดับที่สูงกว&า
13. การขึ้นบัญชีของผู$สอบคัดเลือกได$ และการยกเลิกบัญชีผู$สอบคัดเลือกได$
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จะขึ้นบัญชีผูผ&านการคัดเลือกจํานวน 2 เท&า ของอัตราว&างตาม
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก โดยจะเรียกรายงานตัวผูสอบคัดเลือกไดในลําดับที่ 1 ภายใน 30 วัน และเมื่อไดมีการ
บรรจุแต&งตั้งผูสอบคัดเลือกไดตามจํานวนอัตราว&างที่จะแต&งตั้งแลว บัญชีสํารองใหยกเลิก และผูสอบคัดเลือกไดถูกยกเลิก
การขึ้นบัญชีเมื่อมีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
13.1 ผูนั้นไดรับการแต&งตั้งใหดํารงตําแหน&งสอบคัดเลือกไดไปแลว
13.2 ผูนั้นขอสละสิทธิ์ในการแต&งตั้งใหดํารงตําแหน&งที่สอบคัดเลือกได
13.3 ผูนั้นไดออกจากราชการไป ไม&ว&าดวยเหตุผลใดก็ตามก&อนที่จะไดรับการแต&งตั้ง
กรณีใดๆ
13.4 มีการสอบคัดเลือกและประกาศขึ้นบัญชีครั้งใหม&
13.5 เมื่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช มีมติในเรื่องดังกล&าวเปMน
อย&างอื่น
14. กรณีการทุจริต
ในกรณีที่ปรากฏว&ามีการทุจริต หรือส&อไปในทางทุจริต อันอาจทําใหเกิดความไม&เปMนธรรมในการ
สอบคัดเลือก ใหคณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือกรายงานใหเทศบาลทราบ เพื่อพิจารณาว&าจะสมควรยกเลิกการ
สอบคัดเลือกครั้งนั้นหรือทั้งหมด หรือพิจารณายกเลิกการสอบภาคที่เกิดการทุจริตหรือส&อไปในทางทุจริตตามแต&จะ
เห็นสมควร ถาหากเทศบาลใหยกเลิกการสอบคัดเลือกเฉพาะภาคใดแลว ก็ใหดําเนินการสอบคัดเลือกเฉพาะภาคนั้นใหม&
สําหรับผูทีมีส&วนเกี่ยวของกับการทุจริตหรือส&อไปในทางทุจริตไม&มีสิทธิ์เขาสอบอีกต&อไป และรายงานใหหน&วยงานตน
สังกัดพิจารณาโทษดําเนินการทางวินัยต&อไป
15. การแตงตั้ง
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จะแต&งตั้งผูสอบคัดเลือกไดในตําแหน&งที่ว&างจากบัญชีประกาศผล
การสอบคัดเลือกตามลําดับที่ที่ไดขึ้นบัญชีไวตามประกาศ โดยจะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช
จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2559
(ผศ.เชาวน4วัศ เสนพงศ4)
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. ประวัตกิ ารรับราชการ วัน/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...............................................
โทรศัพท4......................................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=ทสี่ ําเร็จการศึกษา.....................................................
6.4 การศึกษาระดับอื่นๆ ที่สําคัญ วุฒิการศึกษา.................................สาขา.................................................
สถาบัน..................................................................ป=ทสี่ ําเร็จการศึกษา.....................................................
7. การฝdกอบรม (หลักสูตรสําคัญ)
7.1 ชื่อหลักสูตร/การอบรม..............................................................................................................................
หน&วยงานที่จัด..................................................สถานที่อบรม............................ช&วงเวลา........................
7.2 ชื่อหลักสูตร/การอบรม..............................................................................................................................
หน&วยงานที่จัด..................................................สถานที่อบรม.................................ช&วงเวลา.....................
8. สถานที่ติดต&อดางจดหมายลงทะเบียน (ในเขตจ&ายของไปรษณีย4) บานเลขที่........................หมู&ที่.............................
ตรอก/ซอย..........................................ถนน..............................................ตําบล/แขวง...............................................
9. หมายเลขโทรศัพท4ติดต&อ บาน.........................................................ที่ทํางาน.............................................................
โทรศัพท4มือถือ............................................................................ E-mail………………………………………………………….

10. เคยปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานที่สมัครสอบ ไดแก&.................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
 สมรส
 หย&าราง  อื่นๆ.............................................
11. สถานภาพครอบครัว  โสด
ชื่อคู&สมรส.............................................สกุล...................................อาชีพ..............................................................
ขอมูลเกี่ยวกับบุตร/ธิดา  ไม&มี  มีบุตร/ธิดา จํานวน..............คน(ชาย...........คน หญิง.............คน)
12. พฤติกรรมทางวินัย  อยู&ระหว&างการดําเนินการทางวินัย  ไม&อยู&ระหว&างการดําเนินการทางวินัย
13. ความสามารถพิเศษ.................................................................................................................................................
พรอมใบสมัครฉบับนี้ ขาพเจาไดแนบหลักฐานต&างๆ ซึ่งไดลงชื่อรับรองสําเนาถูกตองแลวมาพรอมกับใบสมัคร
รวม..........ฉบับ คือ
( ) สําเนาปริญญาบัตรระดับปริญญาตรี/โท ( ) สําเนาใบระเบียนผลการเรียน(Transcript)
( ) สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
( ) สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา
( ) สําเนาบัตรประวัติพนักงานเทศบาล
( ) สําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ
( ) หนังสือรับรองจากผูบังคับบัญชา
( ) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
( ) สําเนาทะเบียนบาน
( ) สําเนาทะเบียนสมรส
( ) ใบรับรองแพทย4
( ) สําเนาสูจิบัตร
( ) สําเนาใบสําคัญเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล
( ) อื่นๆ ระบุ
หากขาพเจายื่นเอกสารหลักฐานต&างๆ ไม&ถูกตอง หรือไม&ครบถวนตามที่กําหนดไวในประกาศรับสมัคร ใหถือว&า
ขาพเจา ไม&มีสิทธิสอบคัดเลือกในครั้งนี้
ขาพเจาขอรับรองว&าขอมูลที่แจงในใบสมัครถูกตองครบถวนเปMนจริงทุกประการ หากตรวจสอบว&าขาพเจาปhดบัง
ขอความหรือใหขอความไม&ถูกตองตามความเปMนจริง หรือไม&มีคุณสมบัติที่จะเขารับการคัดเลือกใหถือว&า ขาพเจาไม&มี
สิทธิไดรับการคัดเลือกในครั้งนี้
(ลงชื่อ)…………………………………….......ผูสมัคร
(………………………………………….…)
ตําแหน&ง........................................................
วันที่..............................................................
วันที่......................................................

ไดตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน&ง
ของผูสมัครแลวปรากฏว&า

( ) หลักฐานครบถวน ( ) มีปญ
_ หา คือ
...............................................................................
..............................................................................

( ) มีสิทธิเขารับการสอบคัดเลือก
( ) ไม&มสี ิทธิ เพราะ.............................................

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

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

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

ใบสมัครสอบคัดเลือกพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อแตงตั้งให$ดํารงตําแหนงในสายงานบริหารสถานศึกษา
ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ตําแหนง รองผู$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. ประวัตกิ ารรับราชการ วัน/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...............................................
โทรศัพท4......................................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=ทสี่ ําเร็จการศึกษา.....................................................
6.4 การศึกษาระดับอื่นๆ ที่สําคัญ วุฒิการศึกษา.................................สาขา.................................................
สถาบัน..................................................................ป=ทสี่ ําเร็จการศึกษา.....................................................
7. การฝdกอบรม (หลักสูตรสําคัญ)
7.1 ชื่อหลักสูตร/การอบรม..............................................................................................................................
หน&วยงานที่จัด..................................................สถานที่อบรม............................ช&วงเวลา........................
7.2 ชื่อหลักสูตร/การอบรม..............................................................................................................................
หน&วยงานที่จัด..................................................สถานที่อบรม.................................ช&วงเวลา.....................
8. สถานที่ติดต&อดางจดหมายลงทะเบียน (ในเขตจ&ายของไปรษณีย4) บานเลขที่........................หมู&ที่.............................
ตรอก/ซอย..........................................ถนน..............................................ตําบล/แขวง...............................................
9. หมายเลขโทรศัพท4ติดต&อ บาน.........................................................ที่ทํางาน.............................................................
โทรศัพท4มือถือ............................................................................ E-mail………………………………………………………….

10. เคยปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานที่สมัครสอบ ไดแก&.................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
 สมรส
 หย&าราง  อื่นๆ.............................................
11. สถานภาพครอบครัว  โสด
ชื่อคู&สมรส.............................................สกุล...................................อาชีพ..............................................................
ขอมูลเกี่ยวกับบุตร/ธิดา  ไม&มี  มีบุตร/ธิดา จํานวน..............คน(ชาย...........คน หญิง.............คน)
12. พฤติกรรมทางวินัย  อยู&ระหว&างการดําเนินการทางวินัย  ไม&อยู&ระหว&างการดําเนินการทางวินัย
13. ความสามารถพิเศษ.................................................................................................................................................
พรอมใบสมัครฉบับนี้ ขาพเจาไดแนบหลักฐานต&างๆ ซึ่งไดลงชื่อรับรองสําเนาถูกตองแลวมาพรอมกับ ใบ
สมัครรวม..........ฉบับ คือ
( ) สําเนาปริญญาบัตรระดับปริญญาตรี/โท ( ) สําเนาใบระเบียนผลการเรียน(Transcript)
( ) สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
( ) สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา
( ) สําเนาบัตรประวัติพนักงานเทศบาล
( ) สําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ
( ) หนังสือรับรองจากผูบังคับบัญชา
( ) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
( ) สําเนาทะเบียนบาน
( ) สําเนาทะเบียนสมรส
( ) ใบรับรองแพทย4
( ) สําเนาสูจิบัตร
( ) สําเนาใบสําคัญเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล
( ) อื่นๆ ระบุ
หากขาพเจายื่นเอกสารหลักฐานต&างๆ ไม&ถูกตอง หรือไม&ครบถวนตามที่กําหนดไวในประกาศรับสมัคร ใหถือว&า
ขาพเจา ไม&มีสิทธิสอบคัดเลือกในครั้งนี้
ขาพเจาขอรับรองว&าขอมูลที่แจงในใบสมัครถูกตองครบถวนเปMนจริงทุกประการ หากตรวจสอบว&าขาพเจาปhดบัง
ขอความหรือใหขอความไม&ถูกตองตามความเปMนจริง หรือไม&มีคุณสมบัติที่จะเขารับการคัดเลือกใหถือว&า ขาพเจาไม&มี
สิทธิไดรับการคัดเลือกในครั้งนี้
(ลงชื่อ)…………………………………….......ผูสมัคร
(………………………………………….…)
ตําแหน&ง........................................................
วันที่..............................................................
วันที่......................................................

ไดตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน&ง
ของผูสมัครแลวปรากฏว&า

( ) หลักฐานครบถวน ( ) มีปญ
_ หา คือ
...............................................................................
..............................................................................

( ) มีสิทธิเขารับการสอบคัดเลือก
( ) ไม&มสี ิทธิ เพราะ.............................................

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

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

(ภาคผนวก ก)
แบบประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน&ง
ในการสอบคัดเลือกพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อแต&งตั้งใหดํารงตําแหน&ง .........................................................
สังกัดสํานักการศึกษา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ชื่อผูรับการประเมิน..............................................................................ตําแหน&ง...................................................
เงินเดือนอันดับ...................................อัตรา.........................บาท สังกัดโรงเรียน..................................................
กอง/สํานัก.............................................................เทศบาล..................................................................................
องค4ประกอบที่ใชพิจารณา
หมวดที่ 1 องค;ประกอบที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน (40 คะแนน)
1.1 ความรู ความสามารถ ในการปฏิบัติงาน
ก. พิจารณาจากการศึกษา ความรู ประสบการณ4ความชํานาญ
ความรอบรูในงานที่จะปฏิบัติและงานอื่นที่เกี่ยวของกับตําแหน&ง รวมทั้ง
การรักษาความปลอดภัยแห&งชาติ ฯลฯ
ข. พิจารณาจากความสามารถในการปฏิบัติงานใหสําเร็จตามที่
ไดรับมอบหมาย โดยคํานึงถึงความถูกตอง ความครบถวน สมบูรณ4 และ
งานสําเร็จทันเวลา ทั้งนี้ใหรวมถึงความสามารถในการแกป_ญหา เชาว4
ป_ญญา และความถนัดเฉพาะงาน ฯลฯ
1.2 ความรับผิดชอบต&อหนาที่
พิจารณาจากความตั้งใจ ความเต็มใจ และความมุ&งมั่นที่จะ
ทํางานที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จและเปMนผลดีแก&ทางราชการ การไม&
ละเลยต&องานและพรอมที่จะรับผิดชอบต&อผลงงานที่เกิดขึ้น ฯลฯ
หมวดที่ 2 ความประพฤติ (20 คะแนน)
พิจารณาจากอุปนิสัย การรักษาวินัย พฤติกรรมและประวัติการ
ทํางาน รวมทั้งคุณธรรมและจริยธรรม การปฏิบัติตามนโยบายและแบบ
แผนของทางราชการ ฯลฯ
หมวดที่ 3 คุณลักษณะอื่น ๆ ที่จําเปDนสําหรับตําแหนง (40 คะแนน)
3.1 ความคิดริเริ่มสรางสรรค4
พิจารณาจากความสามารถในการคิดริเริ่ม หาหลักการ
แนวทาง เทคนิค วิธีการ หรือสิ่งใหม& ๆ มาใชใหเปMนประโยชน4ในการ
ทํางาน การปรับปรุงงาน ความสามารถในการแกป_ญหาต&าง ๆ และ
ความคิดสรางสรรค4ในการทํางานยาก หรืองานใหม&ใหสําเร็จเปMนผลดี
ฯลฯ

คะแนน คะแนนที่ หมายเหตุ
ไดรับ
เต็ม
20

20

20
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คะแนน
เต็ม

3.2 ทัศนคติและแรงจูงใจ
พิจารณาจากทัศนคติที่ดีต&อประชาชน ระบบราชการ ผลงาน
ในหนาที่ แรงจูงใจ และความกระตือรือรนในการทํางาน ความ
จงรักภักดีต&อหน&วยงาน แนวความคิด ความเชื่อ และอุดมการณ4ที่
สอดคลองกับนโยบาย โครงการหรือแผนงานที่รับผิดชอบ
3.3 ความเปMนผูนํา
พิจารณาจากความสามารถในการมองการณ4ไกล การตัด
สอนใจ การวางแผน การมอบหมายงาน การใหคําแนะนําและการ
พัฒนา การควบคุมงาน ความใจกวาง และยอมรับฟ_งความคิดเห็นของ
ผูอื่น ตลอดจนมีความคิดลึกซึ้ง กวางขวาง รอบคอบ ยุติธรรม ฯลฯ
3.4 บุคลิกภาพและท&วงทีวาจา
พิจารณาจากการวางตนไดอย&างเหมาะสมกับกาลเทศะ ความ
หนักแน&น มั่นคงในอารมณ4 ความเชื่อมั่นในตนเอง ตลอดจนกิริยา
ท&าทาง และท&วงทีวาจาที่เหมาะสม ฯลฯ
3.5 การปรับตัวและมนุษยสัมพันธ4
พิจารณาจากความสามารถส&วนบุคคลที่จะเขาไดกับ
สถานการณ4 สังคม และสิ่งแวดลอมใหม& ๆ ความยืดหยุ&น และ
ความสามารถทํางานร&วมกับผูบังคับบัญชา เพื่อนร&วมงาน และ
ผูใตบังคับบัญชา ความสามารถในการติดต&อและประสานงานกับผูอื่น
ฯลฯ
รวม

8

คะแนน
ที่
ได$รับ

หมายเหตุ

8

8

8

100

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

-3ความเห็นของผูอํานวยการกอง/ผูอํานวยการสํานักการศึกษา
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ผูประเมิน..........................................ผอ.กอง/ผอ.สํานักการศึกษา
(............................................)
ความคิดเห็นของผูบังคับบัญชาขั้นเหนือขึ้นไปตามลําดับ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ผูประเมิน................................................
(............................................)
ตําแหน&ง ปลัดเทศบาล...............................
ความคิดเห็นของผูบังคับบัญชา
ผ&านการประเมิน
ไม&ผ&านการประเมิน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ผูประเมิน.................................................
(............................................)
ตําแหน&ง นายกเทศมนตรี...............................

คําชี้แจงเกี่ยวกับแบบประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนง
1. ผูประเมิน ไดแก& ผูบังคับบัญชาชั้นตนของผูรับการประเมิน
1.1 ผูประเมิน ไดแก& หัวหนาส&วนราชการที่เปMนผูบังคับบัญชา
1.2 ผูบังคับบัญชาเหนือชั้นขึ้นไปตามลําดับ ไดแก& ปลัดหรือรองปลัดเทศบาล
1.3 ผูบังคับบัญชา ไดแก& นายกเทศมนตรี
2. องค4ประกอบที่ใชในการพิจารณาประเมิน แบ&งออกเปMน 3 หมวด แต&ละหมวดจะแยกเปMน องค4ประกอบ
ย&อย ซึ่งแต&ละองค4ประกอบจะกําหนดคะแนนเต็มไวในช&องคะแนนเต็ม
3. ใหผูประเมินพิจารณาคุณสมบัติของผูรับการประเมินแต&ละองค4ประกอบ และใหคะแนนสําหรับ
องค4ประกอบนั้น ในช&องคะแนนที่ไดรับ ทั้งนี้การกรอกตัวเลขคะแนนจะตองเปMนเลขจํานวนเต็ม
4. เมื่อใหคะแนนทุกองค4ประกอบแลว ใหรวมคะแนนที่ไดรับทั้งหมดในช&องรวมของแบบประเมินแลว ลง
นามผูประเมิน เสนอใหผูบังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปตามลําดับใหความเห็น
5. ผูที่สอบคัดเลือกได ตองไดรับคะแนนในการประเมินบุคคล เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับ ตําแหน&ง ไม&ต่ํา
กว&ารอยละ 60
6. ผลการประเมินตามแบบประเมินบุคคลนี้ เปMนส&วนหนึ่งของภาคความเหมาะสมกับตําแหน&ง
*************************

หนังสือรับรองจากนายกเทศมนตรี
อนุญาตให$พนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษาสมัครสอบคัดเลือก
ให$ดํารงตําแหนงสายงานบริหารสถานศึกษา
เขียนที่........................................................
วันที่............เดือน...............................................พ.ศ...............
ขาพเจา ........................................................................... ตําแหน&ง นายกเทศมนตรี.............................
อําเภอ..............................................จังหวัด.................................อนุญาตให........................................................
ซึ่งเปMนพนักงานครูเทศบาล/บุคลากรทางการศึกษา ตําแหน&ง .........................................อันดับ..........................
โรงเรียน.........................................สํานัก/กอง......................................เทศบาล..................................................
อําเภอ.....................................จังหวัด...........................................................................สมัครสอบคัดเลือกตามประกาศ
คณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือกพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อแต&งตั้งใหดํารงตําแหน&ง สาย
งานบริหารสถานศึกษา ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ในตําแหน&ง.................................. และยินยอมใหโอนไปแต&งตั้ง
ใหดํารงตําแหน&งดังกล&าวได หากผ&านการสอบคัดเลือก
(ลงชื่อ).................................................................
(...........................................................)
ตําแหน&ง นายกเทศมนตรี.........................................

(ภาคผนวก ข)
มาตรฐานตําแหนง
ชื่อตําแหนง

รองผู$อํานวยการสถานศึกษา

หน$าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติหนาที่รองผูอํานวยการสถานศึกษา โดยปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการ
สถานศึกษา ในการช&วยบริหารกิจการของสถานศึกษา การวางแผนการปฏิบัติงาน การควบคุม กํากับ ดูแลเกี่ยวกับการ
บริหารงานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารทั่วไป ความสัมพันธ4กับชุมชน และงานอื่นที่เกี่ยวของ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติหนาที่ รองจากผูอํานวยการสถานศึกษา โดยช&วยปฏิบัติราชการในเรื่องต&อไปนี้
1. บริหารกิจการของสถานศึกษาใหเปMนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ นโยบายและวัตถุประสงค4
ของสถานศึกษา
2. วางแผนพัฒนาการศึกษา ประเมิน และรายงานผลการจัดการศึกษา
3. จัดทําและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรู การพัฒนาสื่อนวัตกรรม และ
เทคโนโลยีทางการศึกษา การนิเทศ การวัดผล ประเมินผล
4. ส&งเสริมและจัดการศึกษาใหกับผูเรียนทุกกลุ&มเปlาหมายทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย
5. จัดทําระบบประกันคุณภาพการศึกษา
6. การบริหารการเงิน การพัสดุและทรัพย4สิน
7. วางแผนการบริหารงานบุคคล การเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน วินัย และการรักษาวินัย
การดําเนินการทางวินัย และการออกจากราชการ
8. จัดทํามาตรฐานและภาระงานของพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษา
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานของพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา
9. ส&งเสริมและสนับสนุนพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษาใหมีการพัฒนาอย&างต&อเนื่อง
10. ประสานความร&วมมือกับชุมชนและทองถิ่น ในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาและใหบริการ
วิชาการแก&ชุมชน
11. จัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา
12. จัดระบบดูแลช&วยเหลือนักเรียน
13. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

คุณสมบัติสําหรับผู$ดํารงตําแหนง
1. มีคุณวุฒิไม&ต่ํากว&าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ท.กําหนด และเปMนคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหน&งนี้
2. ดํารงตําแหน&งครูมาแลวไม&นอยว&า 4 ป= สําหรับผูมีวุฒิปริญญาตรี และ 2 ป= สําหรับผูมีวุฒิปริญญาโท
ขึ้นไป หรือดํารงตําแหน&ง ศึกษานิเทศก4 หรือดํารงตําแหน&ง นักบริหารการศึกษา หรือดํารงตําแหน&งอื่นที่ ก.ท. เทียบเท&า
3. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา
4. ผ&านการพัฒนาตามหลักสูตรผูบริหารสถานศึกษาตามที่ ก.ท.กําหนด
การให$ได$รับเงินเดือน
ใหไดรับเงินเดือนอันดับ คศ.1
ผูดํารงตําแหน&งรองผูอํานวยการสถานศึกษา ผูใดผ&านการประเมินวิทยฐานะรองผูอํานวยการชํานาญการ
รองผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ หรือรองผูอํานวยการเชี่ยวชาญ ตามหลักเกณฑ4และวิธีการที่ ก.ท. กําหนดแลว ให
ไดรับเงินเดือน อันดับ คศ.2 คศ.3 หรือ คศ.4 ตามลําดับ

มาตรฐานตําแหนง
ชื่อตําแหนง

ผู$อํานวยการสถานศึกษา

หน$าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการสถานศึกษา บังคับบัญชาพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษา บริหารกิจการของสถานศึกษา การวางแผนการปฏิบัติงาน การควบคุม กํากับ ดูแลเกี่ยวกับการบริหารงาน
วิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารทั่วไป ความสัมพันธ4กับชุมชน และงานอื่นที่เกี่ยวของ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. บังคับบัญชาพนักงานครูและบุคลากรในสถานศึกษา มีอํานาจหนาที่บริหารกิจการของสถานศึกษาให
เปMนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ นโยบายและวัตถุประสงค4ของสถานศึกษา
2. วางแผนพัฒนาการศึกษา ประเมิน และจัดทํารายงานเกี่ยวกับกิจกรรมของสถานศึกษา
3. จัดทําและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรู การพัฒนาสื่อนวัตกรรม และ
เทคโนโลยีทางการศึกษา การนิเทศ และการวัดผลและประเมินผล
4. ส&งเสริมและจัดการศึกษาใหกับผูเรียนทุกกลุ&มเปlาหมายทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย
5. จัดทําระบบประกันคุณภาพการศึกษา
6. บริหารงบประมาณ การเงินและทรัพย4สิน
7. วางแผนการบริหารงานบุคคล การสรรหา การบรรจุแต&งตั้ง การเสริมสรางประสิทธิภาพ ในการ
ปฏิบัติงาน วินัย และการรักษาวินัย การดําเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ4และรองทุกข็
8. จัดทํามาตรฐานและภาระงานของพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษา
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานของพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา
9. ส&งเสริมและสนับสนุนพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษาใหมีการพัฒนาอย&างต&อเนื่อง
10. ประสานความร&วมมือกับชุมชนและทองถิ่น ในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาและใหบริการ
วิชาการแก&ชุมชน
11. จัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา
12. จัดระบบดูแลช&วยเหลือนักเรียน
13. เปMนผูแทนของสถานศึกษาในกิจการทั่วไป
14. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

คุณสมบัติสําหรับผู$ดํารงตําแหนง
1. มีคุณวุฒิไม&ต่ํากว&าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ท.กําหนด และเปMนคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหน&งนี้ หรือ
2. ดํารงตําแหน&งรองผูอํานวยการสถานศึกษา มาแลวไม&นอยกว&า 1 ป= หรือดํารงตําแหน&งอื่นที่ ก.ท.
เทียบเท&า
3. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา
4. ผ&านการพัฒนาตามหลักสูตรผูบริหารสถานศึกษาตามที่ ก.ท.กําหนด
การให$ได$รับเงินเดือน
ใหไดรับเงินเดือนอันดับ คศ.1
ผูดํารงตําแหน&งผูอํานวยการสถานศึกษา ผูใดผ&านการประเมินวิทยฐานะผูอํานวยการชํานาญการ
ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ ผูอํานวยการเชี่ยวชาญ หรือผูอํานวยการเชี่ยวชาญพิเศษ ตามหลักเกณฑ4และวิธีการที่
ก.ท. กําหนดแลว ใหไดรับเงินเดือน อันดับ คศ.2 คศ.3 คศ.4 หรือ คศ.5 ตามลําดับ

(ภาคผนวก ค)
หลักสูตร การสอบคัดเลือกฯ ภาคความรู$ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)
***************************************

1.
2.
3.
4.
5.

รัฐธรรมนูญแห&งราชอาณาจักรไทย ฉบับชั่วคราว พ.ศ. 2557
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ&นดิน พ.ศ. 2534 แกไขเพิ่มเติมจนถึงป_จจุบัน
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติมจนถึงป_จจุบัน
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส&วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
พระราชกฤษฎีกาว&าดวยหลักเกณฑ4และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ระเบียบและหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวของ
6. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว&าดวยวิธีการงบประมาณขององค4กรปกครองส&วนทองถิ่น พ.ศ. 2541 และ
แกไขเพิ่มเติม
7. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก&องค4กรปกครองส&วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
ที่เกี่ยวกับรายไดขององค4กรปกครองส&วนทองถิ่น
9. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว&าดวยการจัดการทําแผนพัฒนาขององค4กรปกครองส&วนทองถิ่น พ.ศ. 2548
10. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว&าดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 แกไขเพิ่มเติมจนถึงป_จจุบัน
11. ความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ4ป_จจุบัน ดานสังคม เศรษฐกิจ การเมือง การศึกษา
12. ความรูเกี่ยวกับหลักการบริหารงาน
หลักสูตร การสอบคัดเลือกฯ ภาคความรู$ความสามารถที่ใช$เฉพาะตําแหนง (ภาค ข)
*****************************************

1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห&งชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม
2. พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว&าดวยหลักเกณฑ4และวิธีการนําเงินรายไดของสถานศึกษาไปจัดสรรเปMน
ค&าใชจ&ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค4กรปกครองส&วนทองถิ่น พ.ศ. 2551
4. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว&าดวยการพานักเรียน นักศึกษาไปนอกสถานที่ พ.ศ. 2548
5. พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลาการทางการศึกษา พ.ศ. 2546
6. ขอบังคับคุรุสภาว&าดวยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ พ.ศ.2548
7. การบริหารจัดการโดยใชโรงเรียนเปMนฐาน
8. บทบาทหนาที่ของสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
9. การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาขององค4กรปกครองส&วนทองถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค4กรปกครองส&วน
ทองถิ่น
10. การบริหารงานบุคคลและบุคลกรทางการศึกษาทองถิ่น
11. ภารกิจการบริหารและการจัดการสถานศึกษา (ขอบข&ายการบริหารการจัดการของสถานศึกษา)
12. ระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน

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

